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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
❑  แบบสาธารณะ  (❑ แบบใหเ้ปล่า / ❑ แบบเชงิพาณิชย)์   
❑  แบบเฉพาะ      (❑ แบบใหเ้ปล่า / ❑ แบบเชงิพาณิชย)์   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
❑  มกีารบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัการเรยีนการสอน  
❑  มกีารบรูณาการการบรกิารวชิาการกบัการวจิยั   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

❑ การเรียนการสอนและการผลติบัณฑติ   ❑ วิจัย / นวัตกรรม 
❑ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม    ❑ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
❑ ภาพลักษณ์ / ช่ือเสียงขององค์กร    ❑ ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ (*ข้อมูลท่ีกรอกตอนขออนุมัติงบโครงการ) 
 
ชื่อโครงการ( 640713)  โครงการนิเทศศาสสตร์สัญจรสู่ภูมิภาค 
หลักการและเหตุผล    
 แม้สาขาวิชานิเทศศาสตร์จะได้รับความสนใจจากนักเรียนมาอย่างสม่่าเสมอ  แต่ปัญหาประการหนึ่ง
คือ ความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนและวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ยังไม่เพียงพอต่อการ
เลือกสาขาวิชา โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์สัญจรสู่ภูมิภาคจึงจัดขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางการแนะแนว
การศึกษาสู่นักเรียนในส่วนภูมิภาคให้ได้มีโอกาศเรียนรู้การท่างานด้านนิเทศศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  และเพ่ือช่วยให้นักเรียนตันสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนได้เหมาะสมกับตัวนักเรียน อีกท้ังยังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันตีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค  นอกจากนี้ยังเป็น
โครงการท่ีมุ่งเน้นจิตอาสาในการให้รุ่นพี่ซึ่งเป็นนักศึกษาปัจจุบันได้สอนน้องมัธยมปลายเกี่ยวกับทักษะการ
ผลิตงานด้านต่าง ๆ อีกด้วย 
 
1.1วัตถุประสงค์  
 
 1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานด้านนิเทศศาสตร์   
 2. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้ตัดสินใจเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์ 
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน องค์กรภายนอกกับมหาวิทยาลัย 
 4. เพื่อสร้างภาคลักษณ์ท่ีดีแก่มหาวิทยาลัยรังสิตในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนภูมิภาค 
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 5. เพื่อปลูกฝังส่านึกเรื่อง จิตอาสาของนักศึกษาปัจจุบันในการช่วยสอนนักเรียนมัธยมปลายให้รู้ทักษะ
การสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ 
 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่่ากว่าร้อยละ 60 ได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 
          2.จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 

 
ชื่อโครงการ   : โครงการนิเทศศาสตรร์ุ่นเยาวส์ัญจรสู่ภมูิภาค 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ     

     ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565  
   

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  จ่านวน  50 คน  
  บุคลากร    จ่านวน  20 คน  
  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่านวน 250 คน 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ติดต่อโรงเรียนเป้าหมายและประสานงานกับหัวหน้างานแนะน าและวิชาการเพื่อขออนุญาตให้สถานที่จัด
กิจกรรม 

2. ประสานงานกับโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม   
3. โรงเรียนตอบรับจ านวนนักเรียน  
4. เตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการองค์ความรู้ 11 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติ

แพลตฟอร์ม 2) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล 3) สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์  4) สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  5) สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 6)สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล 7) 
สาขาวิชามัลติมีเดีย  8) สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา  9) สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากับภาพยนตร์
และโทรทัศน์  10)สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล  และ 11) สาขาวิชานิเทศศาสตร์นานาชาติ    

5. นักเรียนแบ่งกลุ่มกิจกรรมเรียนรู้การท างานด้านนิเทศศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรอาจารย์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

6. นักเรียนช่วยกันระดมสมองเพ่ือผลิตชิ้นงาน  
7. นักเรียนน าเสนอผลงาน 
8. แจกเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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   การด่าเนินงานโครงการนิเทศศาสตร์สัญจรสู่ภูมิภาค ประจ่าปีการศึกษา 2564  ในครั้งนี้ จัดด่าเนินกิจกรรม
โครงการ โดยมีคณะกรรมการด่าเนินงานโครงการที่ได้รับค่าสั่งแต่งจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดังนี้ 

1. รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   ที่ปรึกษาคณะท่างาน 
2. ดร.มัติกร  บุญคง    ประธานคณะท่างาน 
3. ผศ.อรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์   คณะท่างาน 
4. ผศ.ดร.ส่าราญ  แสงเดือนฉาย   คณะท่างาน 
5. ผศ.วรวุฒิ  อ่อนน่วม    คณะท่างาน 
6. ผศ.อรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์   คณะท่างาน 
7. อาจารย์ณวัฒน์  อินทอง   คณะท่างาน 
8. อาจารย์พงพรหมพงษ์  แก้วดวงเด่น  คณะท่างาน 
9. อาจารย์ณัฐศรชัย  พรเอ่ียม   คณะท่างาน 
10. อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่   คณะท่างาน 
11. คุณสุเมศ  แสงมณี    คณะท่างาน 
12. คุณสุนิมิตร  ปาปี    คณะท่างาน 
13. คุณณัฐพล  หล้ามณี    คณะท่างาน 
14. ว่าที่ รต.สุชาติ  เชษฐพันธ์   คณะท่างาน 
15. คุณหทัยรัตน์  พงษ์ศิริ   คณะท่างาน 
16. คุณสุกัญญา  สมัครรัฐกิจ   คณะท่างาน 

 
ส่าหรับการด่าเนินงาน เป็นการท่ากิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและการผลิต 

สื่อให้กับน้อง ๆ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี  และโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีก่าหนดการ
ในการด่าเนินกิจกรรมดังนี้ 

ก าหนดการกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัญจร (ออนไลน์) 
Creative Distancing ตอน เล่าเพียว ๆ  

9.00 - 9.15 น. เข้า ZOOM พร้อมกัน 
9.15 - 9.30 น. เปิดมิวสิควิดีโอเพลง CommArts 2021 

กล่าวทักทาย  
โดย พิธีกร  พ่ีปริม นส.ประณยา  อ่อนน้อม   สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 

       พ่ีเบส  นายศิวกร โรจนรตัน์       สาขาวิชาการเขียนบทและการก่ากับฯ 
   กล่าวเปิดงาน  

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

9.30 - 10.30 น. พิธีกรแนะน่าเข้ากิจกรรมช่วง ชนรอบวง : เรียนรู้ไอเดียการสร้างสรรค์สื่อ    
   (แบ่งกลุ่มน้อง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือเรียนรู้แนวทางการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์สื่อตาม 

บริบทของ 4 สาขาวิชา ได้แก่ มัลติมีเดีย   วิทยุและโทรทัศน์    การเขียนบทและการก่ากับ 
ภาพยนตร์  และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล   โดยใช้เวลาประมาณ กลุ่มละ 15  นาที  
แต่ละสาขาวิชาเล่นเกมกับน้องๆ  โดยมีคะแนนให้แต่ละกลุ่ม ๆ ละ  10 คะแนน ) 

10.30 – 10.40น  เบรค  รับชมมิวสิควิดีโอเพลง  รอวันนั้น    
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10.40 -11.30 น.   กิจกรรมช่วง บ่มเล่า :  ร่างไอเดียการเล่าเรื่อง 
   (รวมน้อง ๆ มาที่ห้องกลาง  เพ่ือเรียนรู้วิธีการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องโดยโมเดล  

Canvas) 
พิธีกร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ   อ่อนน่วม   

อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล  
วิทยากร     -      ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ส่าราญ  แสงเดือนฉาย  (หน้าหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย) 

-  อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่  (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม) 
-  อาจารย์ณศรชัย  พรเอ่ียม  (อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาการเขียนบทและการ 

ก่ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์) 
11.30 – 12.00 น.   กิจกรรมช่วง  ชงเล่า : ปั้นไอเดียให้เป็นสื่อ 

     (แยกน้อง ๆ แต่ละกลุ่ม  ไปตามสาขาวิชาเพ่ือน่าเสนอไอเดียเกี่ยวกับการผลิตสื่อกับ 
   อาจารย์และพ่ี ๆ ตามกลุ่มท่ีก่าหนดให้) 

12.00 – 13.00 น.    พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.    ผลิตสื่อตามแบบร่างไอเดียของตนเอง     
15.00 - 16.00 น.     น่าเสนอผลงานการผลิตสื่อ    40 คะแนน 

    คะแนนพิเศษ 20 คะแนน (จ่านวนสมาชิกในกลุ่มต้องอยู่ครบจนจบรายการ)   
    รับชมคลิป 10 สาขาวิชาวทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 

      น้อง ๆ ท าแบบประเมินโครงการ 
    กล่าวปิดกิจกรรม   โดย ดร.มัติกร  บุญคง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 

  
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
 

โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์สัญจรสู่ภูมิภาค ประจ่าปีการศึกษา 2564    ก่าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
จ่านวน 320 คน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จ่านวน 315 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.44   และมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบ
แบบประเมิน จ่านวน 256  คน ซึ่งผลการด่าเนินโครงการ  พบว่า   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด่าเนิน
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.56   โดยมีความพึงพอใจในด้านบริบท เฉลี่ย 4.51    ด้านกระบวนการ 
เฉลี่ย  4.58  และด้านผลผลิต เฉลี่ย 4.58 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบ

งบ 
ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน
ระดับดีหรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผู้ เข้ า ร่ วม โค ร งก าร 
ร้ อ ยล ะ  96.87  ขอ ง
ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

1. ผลประเมินจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ (ตอบ
แบบประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

ผลการประเมิน
โครงการ 

2. จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 320 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จ่านวนทั้งสิ้น 315  คน    
คิดเป็นร้อยละ 98.43 

2. เอกสารลงช่ือผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
โครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบ

งบ 
ผลที่ได้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

1. จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ......... 320 ...................คน 
2. จ่านวนผู้ตอบแบบประเมิน.................256....................................คน 
3. จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)…………248………………….คน 

 
 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

การด่าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คณะท่างานมีการปรับ การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เหมาะสม
กับการด่าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด- 19 ที่ยังคงให้ความส่าคัญต่อการเรียนรู้ในด้านการ
สร้างสรรค์สื่อทางด้านนิเทศศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสม  และด่าเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 

 
 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการด่าเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
- สิ่งท่ีไดด้  ำเนินกำรแกไ้ข / ปรบัปรุงตำมขอ้เสนอแนะครัง้ก่อน 

• เน่ืองดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด- 19 ท่ีคอ่นขำ้งรุน่แรง กำรด ำเนิน
โครงกำรจงึมีกำรปรบัเปล่ียนรูปแบบวิธีกำรด ำเนินงำนมำเป็นกำรจดักิจกรรมใน
รูปแบบของกำรฝึกอบรมออนไลน ์

- ผลกำรประเมินในครำวนี ้

• ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจตอ่โครงกำร พบว่ำ ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมีควำมพงึพอใจ
และประทบัใจตอ่กำรจดักิจกรรมโครงกำรอยูใ่นระดบัดีมำก    

- ขอ้เสนอแนะส ำหรบัในกำรพฒันำในครัง้ตอ่ไป 
 อยำกใหมี้กำรจดักิจกรรมในรูปแบบ On Site 
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ผลลพัธก์ารพฒันาและความเข้มแขง็ท่ีเกิดกบักลุ่มผูร้บับริการ (แยกตามกลุ่ม
ผูร้บับริการ)  

ผูเ้ขา้รว่มโครงการเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการเลา่เรื่อง  เขา้ใจกระบวนการผลติสื่อใน 
งานนิเทศศาสตร ์และเกดิทกัษะประสบการณ์ในการผลติสื่อในลกัษณะทีม่มีขีอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีแ่ละ
ระยะเวลาในการท างาน 

 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดบัมหาวิทยาลยั)                  
(ให้ระบรุายช่ืออาจารยท่ี์เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนอาจารยท์ัง้หมดในวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั)    
1. รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ    
2. ดร.มัติกร  บุญคง 
3. ผศ.ธิราภรณ์  กลิ่นสุคนธ์     
4. ผศ.อรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์    
5. ผศ.ดร.ส่าราญ  แสงเดือนฉาย 
6. ผศ.ศศโสฬส  จิตรวานิชกุล    
7. ผศ.วรวุฒิ  อ่อนน่วม     
8. อาจารย์ณวัฒน์  อินทอง    
9. อาจารย์พงพรหมพงษ์  แก้วดวงเด่น   
10. อาจารย์ณัฐศรชัย  พรเอ่ียม    
11. อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่ 
12. อาจารย์เขมนิจ  มาลาเว    
13. คุณสุเมศ  แสงมณี     
14. คุณสุนิมิตร  ปาปี     
15. คุณณัฐพล  หล้ามณี     
16. ว่าที่ รต.สุชาติ  เชษฐพันธ์    
17. คุณหทัยรัตน์  พงษ์ศิริ 
18. คุณสุกัญญา  สมัครรัฐกิจ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงทิพย์  เจริญรุกข์ 
20. อาจารย์อรรจน์   จินดาพล 
21. อาจารย์วชิรวิชญ์ อัคราวิสิฐ 
22.  คุณบารมี  เกิดสมศรีพล    
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชญา  สกุณา 
24. อาจารย์นฤนาท  ไกรนรา 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินโครงการนิเทศศาสตร์สัญจรออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

Creative Distancing  ตอน เล่าเพยีว ๆ  
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์  จ.เพชรบุรี และวิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัเสาร์ที ่ 19 กุมภาพนัธ์  2565 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินโครงการ 
ค าช้ีแจง   โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ✓ ลงใน  ❑  ท่ีท่ำนเห็นดว้ยท่ีสุด 

เพศ 
 ❑ ชำย   ❑ หญิง 
ระดบัชั้น 
 ❑ มธัยมศึกษำปีท่ี 4    

❑ มธัยมศึกษำปีท่ี 5 
❑ มธัยมศึกษำปีท่ี 6  

โรงเรียน   ....................................................................... 
 
ตอนที ่2  การประเมินโครงการนิเทศศาสตร์สัญจร (ออนไลน์) 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องท่ีตรงกบัควำมเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
5 = มำกท่ีสุด   4 = มำก  3 = ปำนกลำง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

รายละเอยีด 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 
โครงกำรท่ีท ำใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรสร้ำงสรรคง์ำนทำงดำ้นนิเทศศำสตร์      
โครงกำรน้ีสอดคลอ้งกบัสร้ำงกำรรู้จกัและควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งโรงเรียน  
นอ้ง ๆ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย กบันกัศึกษำรุ่นพ่ีและอำจำรยข์องนิเทศ
ศำสตร์ 

     

โครงกำรน้ีสอดคลอ้งกบัช่วงเวลำของกำรตดัสินใจศึกษำต่อในระดบัอุดมศึกษำ      
มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจดักิจกรรมท่ีเหมำะสม      
มีกำรประชำสมัพนัธ์ใหท้รำบเก่ียวกบักำรจดักิจกรรมอยำ่งเหมำะสม      
ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกจิกรรม) 
มีรูปแบบกำรจดังำนแบบออนไลน์ท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่      
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ระบำดของโรคโควดิ-19 
หวัขอ้ “เล่ำเพียว ๆ”  เป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงสรรคง์ำนดำ้นนิเทศ
ศำสตร์ 

     

กำรฝึกปฏิบติัเก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองและกำรผลิตส่ือมีควำมเหมำะสมและทนัสมยั      
วทิยำกรในทุกช่วงของกิจกรรมมีควำมเหมำะสม สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ ทกัษะ 
และประสบกำรณ์ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

     

ระยะเวลำในกำรจดักิจกรรม (1วนั) และกำรแบ่งช่วงกิจกรรม มีควำมเหมำะสม      
เปิดโอกำสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมอยำ่งเหมำะสม      
ด้านผลผลติ (ส่ิงทีไ่ด้รับจากกจิกรรม) 
ไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรสร้ำงสรรคง์ำนดำ้นนิเทศศำสตร์มำกข้ึน      
เกิดทกัษะและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ เก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองและกำรผลิตส่ือมำกข้ึน      
เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งนกัเรียนชั้นมธัยมกบันกัศึกษำรุ่นพ่ีและอำจำรยข์อง
วทิยำลยันิเทศศำสตร์ 

     

ท ำใหรู้้จกัและเกิดภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อวทิยำลยันิเทศศำสตร์ มหำวทิยำลยัรังสิต      
รู้สึกประทบัใจในกำรใหค้วำมรู้ของอำจำรยว์ทิยำกร และค ำแนะช่วยเหลือของรุ่นพ่ี
ในกำรผลิตส่ือ 

     

ควำมพึงพอใจในภำพรวมท่ีต่อกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี      
 

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 

ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผล “โครงกำรนิเทศศำสตร์สัญจรสู่ภูมิภำค”  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 มีผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรฯ ซ่ึงตอบแบบประเมิน ทั้งหมด

จ ำนวน  256  คน และมีควำมคิดเห็นต่อกำรจดักิจกรรมโครงกำร ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมนิโครงการ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
หญิง                           191                           47.61 
ชำย                            65                           25.39 
รวม                           256                         100 

 
จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกท่ีสุด ร้อยละ 47.61  เพศชำย ร้อยละ 25.39 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร จ ำแนกตำมระดบัชั้น 
ระดบัชั้น จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 4 55 21.48 

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 75 29.30 
มธัยมศึกษำปีท่ี 6 126 49.22 

รวม 256 100 
 
จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรท่ีตอบแบบสอบถำมเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 มำกท่ีสุด ร้อยละ 49.22  นกัเรียน

มธัยมศึกษำปีท่ี 5  ร้อยละ 29.30  และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 ร้อยละ 21.48 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวน และร้อยละของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร จ ำแนกตำมโรงเรียน 

โรงเรียน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อรุณประดิษฐ ์                           130                           50.78 
สุรนำรีวทิยำ                           126                           49.22 

รวม                           256                            100 
 
จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรท่ีตอบแบบสอบถำมมำจำกโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์ร้อยละ 50.78  และโรงเรียนสุรนำรี

วทิยำ ร้อยละ 39.00 
ตารางที ่4  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการ 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น แปลความ 

x  S.D. 

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 
โครงกำรท่ีท ำใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรสร้ำงสรรคง์ำนทำงดำ้นนิเทศศำสตร์ 4.57 0.63 มำกท่ีสุด 
โครงกำรน้ีสอดคลอ้งกบัสร้ำงกำรรู้จกัและควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งโรงเรียน  
นอ้ง ๆ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย กบันกัศึกษำรุ่นพ่ีและอำจำรยข์องนิเทศ
ศำสตร์ 

4.63 0.61 มำกท่ีสุด 

โครงกำรน้ีสอดคลอ้งกบัช่วงเวลำของกำรตดัสินใจศึกษำต่อในระดบัอุดมศึกษำ 4.47 0.79 มำก 
มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจดักิจกรรมท่ีเหมำะสม 4.43 0.80 มำก 
มีกำรประชำสมัพนัธ์ใหท้รำบเก่ียวกบักำรจดักิจกรรมอยำ่งเหมำะสม 4.49 0.81 มำก 

เฉล่ียด้านบริบท 4.51 0.73 มากทีสุ่ด 
ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกิจกรรม) 
มีรูปแบบกำรจดังำนแบบออนไลน์ท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคโควดิ-19 

4.67 0.62 มำกท่ีสุด 

หวัขอ้ “เล่ำเพียว ๆ”  เป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรสร้ำงสรรคง์ำนดำ้นนิเทศ
ศำสตร์ 

4.56 0.70 มำกท่ีสุด 

กำรฝึกปฏิบติัเก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองและกำรผลิตส่ือมีควำมเหมำะสมและทนัสมยั 4.63 0.61 มำกท่ีสุด 
วทิยำกรในทุกช่วงของกิจกรรมมีควำมเหมำะสม สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ ทกัษะ 4.58 0.65 มำกท่ีสุด 
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และประสบกำรณ์ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
ระยะเวลำในกำรจดักิจกรรม (1วนั) และกำรแบ่งช่วงกิจกรรม มีควำมเหมำะสม 4.34 0.90 มำก 

เปิดโอกำสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมอยำ่งเหมำะสม 4.69 0.59 มำกท่ีสุด 

เฉล่ียด้านกระบวนการ 4.58 0.69 มากทีสุ่ด 
ด้านผลผลิต (ส่ิงท่ีได้รบัจากกิจกรรม) 
ไดรั้บควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรสร้ำงสรรคง์ำนดำ้นนิเทศศำสตร์มำกข้ึน 4.59 0.73 มำกท่ีสุด 
เกิดทกัษะและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ เก่ียวกบักำรเล่ำเร่ืองและกำรผลิตส่ือมำกข้ึน 4.61 0.69 มำกท่ีสุด 
เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งนกัเรียนชั้นมธัยมกบันกัศึกษำรุ่นพ่ีและอำจำรยข์อง
วทิยำลยันิเทศศำสตร์ 

4.61 0.66 มำกท่ีสุด 

ท ำใหรู้้จกัและเกิดภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อวทิยำลยันิเทศศำสตร์ มหำวทิยำลยัรังสิต 4.55 0.78 มำกท่ีสุด 
รู้สึกประทบัใจในกำรใหค้วำมรู้ของอำจำรยว์ทิยำกร และค ำแนะช่วยเหลือของรุ่นพ่ี
ในกำรผลิตส่ือ 

4.62 0.63 มำกท่ีสุด 

ควำมพึงพอใจในภำพรวมท่ีต่อกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 4.50 0.82 มำก 
เฉล่ียด้านผลผลิต 4.58 0.72 มากทีสุ่ด 

รวม  4.56 0.71 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด่าเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เฉลี่ย 4.56   โดยมี

ความพึงพอใจในด้านบริบท เฉลี่ย 4.51    ด้านกระบวนการ เฉลี่ย  4.58  และด้านผลผลิต เฉลี่ย 4.58 
 
 

      
 
 
 
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

   

 
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PDCA ปีการศึกษา 2564 |  

 

 

 

 


