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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( 640653)  โครงการสอนเกรียนให้เซียนสื่อ The reality 
หลักการและเหตุผล    
 ค่ายกิจกรรมเรียนรู้หลักกร ฝึกปฏบัติ  สร้างสรรค์ผลงานสื่อด้านนิเทศศาสสตร์แบบองค์รวม มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เข้าใจกระบวนการคิดสร้างสรรค์ หลักการส่ือสาร การแสดง  การท างานเป็นทีม จากวิทยากร
ภายนอก และคณาจารย์นิเทศศาสตร์  อีกท้ังได้ใช้อุปกรณ์จริงในการผลิตผลงานโดยมีรุ่นพี่นิเทศศาสตร์ดูแล
การผลิตงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ท่ีดี อันจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนในอนาคต 
 
1.1วัตถุประสงค์  
 
 1. ฝึกฝนทักษะการคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวนการผลิตงานด้านนิเทศศาสตร์   
 2. สร้างโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสในการตัดสินใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ 
 3. สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดให้กับหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 4  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป 
          2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 

 
ชื่อโครงการ   : โครงการสอนเกรียนให้เซียนสื่อ The reality 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ     

     ช่วงเดือนธันวาคม 2564 – เดือนพฤษภาคม 2565 
   

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  110 คน  
  บุคลากร        จ านวน  10  คน  
   
 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านกลยุทธ์งานสื่อสาร  
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการคิดสร้างสรรค์งานสื่อสาร 
3. น าเสนอแนวคิด ไอเดีย  และรับค าแนะน าจากคณะกรรมการ 
4. ผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ อาทิ  การถ่ายท าและการตัดต่อภาพวิดีโอด้วยอุปกรณ์และแอพลิเคชั่นใน

โทรศัพท์มือถือ โดยมีรุ่นพ่ี และคณาจารย์ดูแลใกล้ชิด   
5. น าเสนอผลงาน 

 
 
การด าเนินงานโครงการสอนเกรียนให้เซียนสื่อ The reality  ประจ าปีการศึกษา 2564  ในครั้งนี้ จัดด าเนิน 

กิจกรรมโครงการ โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการที่ได้รับค าสั่งแต่งจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดังนี้ 
1. ผศ.ธิราภรณ์  กลิ่นสุคนธ ์
2. ผศ.ดร.สรพงษ์  วงศ์ธีระธรณ์ 
3. ดร.มัติกร  บุญคง 
4. อาจารย์สุรัตน์  ทองหรี่ 
5. อาจารย์ณวัฒน์  อินทอง 
6. อาจารย์ณัฐศรชัย  พรเอ่ียม 
7. อาจารย์เขมนิจ  มาลาเว 
8. อาจารย์พรหมพงษ์  แก้วดวงเด่น 
9.  คุณสุเมศ  แสงมณี 
10. คุณสุนิมิตร  ปาปี 
11. คุณณัฐพล  หล้ามณี 
12. คุณสุชาติ เชษฐพันธ์ 
13. คุณเดชธนา  โรจนกิตติกา 
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14. คุณอัณณพ  เบคตัน 
15. คุณวชิรวิทย์  นาคประสพ 
16. คุณหทัยรัตน์  พงษ์ศิริ 
17. คุณสุกัญญา  สมัครรัฐกิจ  
18. ตัวแทนสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาทุนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

 
ส าหรับการด าเนินงาน เป็นการท ากิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและการผลิต 

สื่อให้กับน้อง ๆ เช่น  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  และโรงเรียนสารสาทน์วิเทศคลอง
หลวง  โดยมีก าหนดการในการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

ก าหนดการกิจกรรมสอนเกรียนให้เซียนสื่อ (ออนไลน์) 
หัวข้อ  “The Creative Ideas in Storytelling”  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
9.00 - 9.15 น. เข้า ZOOM พร้อมกัน 
9.15 - 9.30 น. กล่าวทักทาย   โดย พิธีกร  พี่ ๆ นักศึกษาของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์  
  กล่าวเปิดงาน  

โดย รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
9.30 - 10.30 น. กิจกรรมช่วง เรียนรู้ไอเดียการสร้างสรรค์สื่อ    
  (แบ่งกลุ่มน้อง ๆ ออกเป็นกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้แนวทางการเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์สื่อตามบริบท 

ต่าง ๆ ในงานด้านนิเทศศาสตร์โดยใช้เวลาประมาณ กลุ่มละ 15  นาที) 
10.30 – 10.40 พิธีกรน าเข้าสู่กิจกรรมในช่วงถัดไป /  เปิดตัวอย่างการสร้างสรรค์สื่อของพ่ี ๆ  
10.40 -11.30 น.   กิจกรรมช่วง   ร่างไอเดียการเล่าเรื่อง 
  (ร่วมน้อง ๆ มาที่ห้องกลาง  เพ่ือเรียนรู้วิธีการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง)    
11.30 – 12.00 น.   กิจกรรมช่วง ปั้นไอเดียให้เป็นสื่อ 
  (แยกน้อง ๆ แต่ละกลุ่ม  ไปตามสาขาวิชาเพ่ือน าเสนอไอเดียเกี่ยวกับการผลิตสื่อกับ 

อาจารย์และพ่ี ๆ ตามกลุ่มท่ีก าหนดให้) 
12.00 – 13.00 น.   พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.   ผลิตสื่อตามแบบร่างไอเดียของตนเอง  
                              (โดยมีพ่ี ๆ แต่ละสาขาวิชาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คะแนะน าน้อง ๆ ในแต่ละกลุ่ม)     
15.00 - 16.00 น.     น้อง ๆ  น าเสนอผลงานการผลิตสื่อของกลุ่มตนเอง   

    ท าแบบประเมินโครงการ 
    กล่าวปิดกิจกรรม 
   โดย ดร.มัติกร  บุญคง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
 

โครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์สัญจรสู่ภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 2564    ก าหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 120 คน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จ านวน 151 คน  คิดเป็นร้อยละ 125.83   และมีผู้เข้าร่วมโครงการที่
ตอบแบบประเมิน จ านวน 136  คน ซึ่งผลการด าเนินโครงการ  พบว่า    ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 4.44  โดยมีความพึงพอใจในด้านบริบท  เฉลี่ย 4.45    ด้านกระบวนการ  เฉลี่ย 
4.46  และด้านผลผลิตเฉลี่ย  4.40 
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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  91.91  ขอ ง
ผู้ตอบแบบประเมิน
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

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

ผลการประเมิน
โครงการ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 120 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จ านวนทั้งสิ้น 151  คน    
คิดเป็นร้อยละ 125.83 
ของเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 

2. เอกสารลงช่ือผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ......... 120 ...................คน 
2. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน.................136....................................คน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) และ 4 (มาก)…………125………………….คน 

 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

การด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คณะท างานมีการปรับ การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เหมาะสม
กับการด าเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด- 19 ที่ยังคงให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ในด้านการ
สร้างสรรค์สื่อทางด้านนิเทศศาสตร์ในรูปแบบที่เหมาะสม  และด าเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 

 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
- สิ่งท่ีไดด้  ำเนินกำรแกไ้ข / ปรบัปรุงตำมขอ้เสนอแนะครัง้ก่อน 

• เน่ืองดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด- 19 ท่ีคอ่นขำ้งรุน่แรง กำรด ำเนิน
โครงกำรจงึมีกำรปรบัเปล่ียนรูปแบบวิธีกำรด ำเนินงำนมำเป็นกำรจดักิจกรรมใน
รูปแบบของกำรฝึกอบรมออนไลน ์

- ผลกำรประเมินในครำวนี ้

• ผลกำรประเมินควำมพงึพอใจตอ่โครงกำร พบว่ำ ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรมีควำมพงึพอใจ
และประทบัใจตอ่กำรจดักิจกรรมโครงกำรอยูใ่นระดบัดีมำก    
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- ขอ้เสนอแนะส ำหรบัในกำรพฒันำในครัง้ตอ่ไป 
 อยำกใหมี้กำรจดักิจกรรมในรูปแบบ On Site 
 

ผลลพัธก์ารพฒันาและความเข้มแขง็ท่ีเกิดกบักลุ่มผูร้บับริการ (แยกตามกลุ่ม
ผูร้บับริการ)  

ผูเ้ขา้รว่มโครงการเกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการเลา่เรื่อง  เขา้ใจกระบวนการผลติสื่อใน 
งานนิเทศศาสตร ์และเกดิทกัษะประสบการณ์ในการผลติสื่อในลกัษณะทีม่มีขีอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีแ่ละ
ระยะเวลาในการท างาน 

 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ  (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ  ระดบัมหาวิทยาลยั)                  
(ให้ระบรุายช่ืออาจารยท่ี์เข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนอาจารยท์ัง้หมดในวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั)    
1. ผศ.ธิรำภรณ ์ กลิ่นสคุนธ ์
2. ผศ.ดร.สรพงษ ์ วงศธี์ระธรณ ์
3. ดร.มตักิร  บญุคง 
4. อำจำรยส์รุตัน ์ ทองหรี่ 
5. อำจำรยณ์วฒัน ์ อินทอง 
6. อำจำรยณ์ฐัศรชยั  พรเอ่ียม 
7. อำจำรยเ์ขมนิจ  มำลำเว 
8. อำจำรยพ์รหมพงษ ์ แกว้ดวงเดน่ 
9.  คณุสเุมศ  แสงมณี 
10. คณุสนุิมิตร  ปำปี 
11. คณุณฐัพล  หลำ้มณี 
12. คณุสชุำติ เชษฐพนัธ ์
13. คณุเดชธนำ  โรจนกิตติกำ 
14. คณุอณัณพ  เบคตนั 
15. คณุวชิรวิทย ์ นำคประสพ 
16. คณุหทยัรตัน ์ พงษศ์ริิ 
17. คณุสกุญัญำ  สมคัรรฐักิจ  
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ภาคผนวก 
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แบบประเมนิโครงการสอนเกรียนมหาวทิยาลยัพีโ่รงเรียนน้อง  

หัวข้อ  “The Creative Ideas in Storytelling”  
โรงเรียนบุญวฒันา  จ.นครราชสีมา และวทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

วนัเสาร์ที ่21 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. 
 

ค าอธิบาย  แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต้่อไป 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความ 
1. เพศ    

 หญิง     ชาย 
 

2. ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่...................       
 

ตอนที ่2  ความคดิเห็นทีม่ต่ีอการด าเนินงานของโครงการสอนเกรียนมหาวทิยาลยัพีโ่รงเรียนน้อง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  5 = มากท่ีสุด    4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอ้ย   และ  1 =  นอ้ยท่ีสุด 

ประเด็นการประเมินโครงการฯ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 
1.  โครงกำรช่วยสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในวิชำชีพดำ้นนิเทศศำสตรก์บันอ้ง ๆ 
มธัยมศกึษำตอนปลำย 

     

2.  โครงกำรสนับสนุนให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรูแ้ละพัฒนำทักษะด้ำนกำร
สรำ้งสรรคง์ำนนิเทศศำสตร ์

     

3.  โครงกำรช่วยใหน้กัเรยีนไดท้ ำควำมรูจ้กัวิทยำลยันิเทศศำสตร ์มหำวิทยำลยั
รงัสติ 

     

4. โครงกำรนีส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของนกัเรยีน      
ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกิจกรรม) 
5.  รูปแบบกำรอบรมที่เหมำะสมทัง้ในเชิงทฤษฎีและกำรฝึกปฏิบตัิ      
6.  “The Creative Ideas in Storytelling” เป็นหัวขอ้กำรอบรมที่เหมำะสมกับ
กำรสรำ้งสรรคง์ำนดำ้นนิเทศศำสตร ์  

     

7.  ทีมวิทยำกรสำมำรถใหค้วำมรูใ้นกำรอบรมอยำ่งเหมำะสม      
8.  ทีมงำนและพี่ เลีย้งรุ่นพี่คอยให้ควำมช่วยเหลือและค ำแนะน ำในกำร
ออกแบบและกำรผลติสือ่อยำ่งเหมำะสม 

     

9. ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม      
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10.  ทีมวิทยำกรเปิดโอกำสใหน้กัเรยีนไดม้ีสว่นรว่มกบักิจกรรมอยำ่งเหมำะสม      
ด้านผลผลิต (สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม) 
11. ทำ่นมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรสรำ้งสรรคง์ำนดำ้นนิเทศศำสตร ์มำกขึน้      
12.  เกิดทกัษะและประสบกำรณใ์หม่ ๆ เก่ียวกบักำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคใ์น
กำรเลำ่เรือ่ง และกำรผลติสือ่มำกขึน้ 

     

13.  เกิดควำมสมัพันธ์อันดีระหว่ำงนักเรียนชั้นมัธยมกับนักศึกษำรุ่นพี่และ
อำจำรยข์องวิทยำลยันิเทศศำสตร ์

     

14. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรูแ้ละทักษะที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ส  ำหรบักำรเรยีนในโรงเรยีนของทำ่นได ้

     

15. ทำ่นไดรู้จ้กัวิทยำลยันิเทศศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสติมำกขึน้      
16. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับวิทยำลัยนิเทศศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยัรงัสติ 

     

 
17.   ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการจดักิจกรรม 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผล “โครงการสอนเกรียนให้เซียนส่ือ”  ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงตอบแบบประเมิน ทั้งหมดจ านวน 

136  คน และมีความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมโครงการ ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมนิโครงการ 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง                         67                      49.26 

ชาย                         69                      50.74 

รวม                       136                     100 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด ร้อยละ 50.74  เพศหญิง ร้อยละ 49.26 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ าแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัชั้น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 35 25.74 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 55 40.44 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 46 33.82 

รวม 136 100 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 90.00  และบุคลากร ร้อยละ 10.00 
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ตารางที ่3  แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการ 
 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น แปลความ 

x  S.D. 

ด้านบริบท (จุดมุ่งหมายของโครงการ) 
1.  โครงการช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจในวชิาชีพดา้นนิเทศศาสตร์กบั
นอ้ง ๆ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

4.54 0.60 มากท่ีสุด 

2.  โครงการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะดา้น
การสร้างสรรคง์านนิเทศศาสตร์ 

4.54 0.55 มากท่ีสุด 

3.  โครงการช่วยให้นักเรียนได้ท าความรู้จักวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

4.35 0.67 มาก 

4. โครงการน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 4.37 0.63 มาก 

เฉลีย่ด้านบริบท 4.45 0.62 มาก 

ด้านกระบวนการ (ความเหมาะสมของกจิกรรม) 
5.  รูปแบบการอบรมท่ีเหมาะสมทั้งในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบติั 4.40 0.68 มาก 

6.  “The Creative Ideas in Storytelling” เป็ นหั วข้อการอบ รม ท่ี
เหมาะสมกบัการสร้างสรรคง์านดา้นนิเทศศาสตร์   

4.54 0.60 มากท่ีสุด 

7.  ทีมวทิยากรสามารถใหค้วามรู้ในการอบรมอยา่งเหมาะสม 4.56 0.60 มากท่ีสุด 

8.  ทีมงานและพ่ีเล้ียงรุ่นพ่ีคอยให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการ
ออกแบบและการผลิตส่ืออยา่งเหมาะสม 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

9. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.94 0.88 มาก 

10.  ทีมวทิยากรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมอยา่ง
เหมาะสม 

4.62 0.63 มาก 

เฉลีย่ด้านกระบวนการ 4.46 0.69 มากทีสุ่ด 

ด้านผลผลติ (ส่ิงทีไ่ด้รับจากกจิกรรม) 
11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ 
มากข้ึน 

4.29 0.70 มาก 

12.  เกิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ เก่ียวกับการใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการเล่าเร่ือง และการผลิตส่ือมากข้ึน 

4.45 0.60 มาก 

13.  เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนักเรียนชั้นมธัยมกบันกัศึกษารุ่นพ่ี
และอาจารยข์องวทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

14. ท่ านสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ชส้ าหรับการเรียนในโรงเรียนของท่านได ้

4.37 0.68 มาก 

15. ท่านไดรู้้จกัวทิยาลยันิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิตมากข้ึน 4.18 0.73 มาก 

16. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัวทิยาลยันิเทศศาสตร์  4.54 0.50 มากท่ีสุด 
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มหาวทิยาลยัรังสิต 
เฉลีย่ด้านผลผลติ 4.40 0.63 มาก 

รวม  4.44 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เฉล่ีย 4.44  โดยมี

ความพึงพอใจในดา้นบริบท  เฉล่ีย 4.45    ดา้นกระบวนการ  เฉล่ีย 4.46  และดา้นผลผลิตเฉล่ีย  4.40 
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