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กลุมพัฒนาบคุลากร  กองการเจาหนาที ่

คําชี้แจงแนวทางการจัดทํารายงานผลการฝกอบรม 
(กรณีท่ีหนวยงานสงไปฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก) 

การจัดทํารายงานผลการฝกอบรม กรณีท่ีหนวยงานกรมปศุสัตวไมได เปนผูจัดแตสงไปอบรมกับหนวยงาน

สถาบันภายนอกใหดําเนินการ ดังน้ี ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.    การรายงานผลการฝกอบรม  รูปแบบการเขียนรายงานนี้  ไมกําหนดรูปแบบตายตัว  สามารถปรับไดตาม

ความเหมาะสม  (ดูตัวอยาง 1 และ 2)  ทั้งน้ีควรประกอบดวยสาระสําคัญตาง ๆ ดังน้ี 

 1.1  รายงานโครงการการฝกอบรมหลักสูตรอะไร  ระยะเวลา สถานที่จัด  หนวยงานผูจัด และผูรายงาน 

 1.2  เอกสารประกอบรายงาน  พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะเปนประโยชนตอการเสนอรายงาน  ซึ่ง

อาจประกอบดวย 

  -   รายละเอียดเกี่ยวกับสาระของโครงการฝกอบรม 

  -   เอกสารประกอบคําบรรยาย 

  -   ผลงานที่ไดปฏิบัติระหวางการฝกอบรม 

  -   อ่ืน ๆ 

 1.3  บทนํา  ไดแก  ความเปนมาของหลักสูตร  วัตถุประสงคของหลักสูตร  เปาหมายวิธีดําเนินการ  วิธีการ

ประเมินผล  และอ่ืน ๆ เพื่อใหเห็นภาพรวมของการฝกอบรมน้ัน 

 1.4  การนําเสนอเน้ือหาประกอบดวย   

  1.4.1.  สรุปรายละเอียดเน้ือหาในประเด็นที่สําคัญครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ใหครบถวน 

  1.4.2  เสนอความคดิเห็น  และขอเ สนอแนะของผูเขาอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรมนั้นโดยจะ

กลาวเฉพาะเร่ือง  บางหัวขอ  บางประเด็นหรือทุกหัวขอทั้งหมด  เรียงลําดับตามความ

เหมาะสมที่คิดวาเปนประโยชนสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงาน  (การนําเสนออาจ

นําเสนอในรูปแบบตารางหรือบทความเพื่อความ  เหมาะสมในการถ ายทอดและใหงายตอ

การทําความเขาใจ) 

 1.5  บทสรุป  ไดแก  สวนที่สําคัญที่ตองการกลาว ย้ํา  เสนอประเด็นที่สําคัญเรงดวน  พยายามสรุป ให

คลอบคลุมครบทุกประเด็น  (นิยมเขียนลักษณะบทความเรียบเรียงทุกหัวขอติดตอผสมผสานกัน  

ไมต้ังเปนหัวขอยอยๆ) 

2.   การประเมินผลการ ฝกอบรม   ใหประเมินผลตามแบบประเมินผลการฝกอบรมของกองการเจาหนาที่ 

(ดูตัวอยางแบบประเมินผลการฝกอบรม) 

 

 

หมายเหต ุ : กรณีหนวยงานกรมปศุสัตวเปนผูจัดฝกอบรม หนวยงานผูจัดจะเปนผูประเมินผลการ

ฝกอบรมและรายงานกรมปศุสัตวทราบ  โดยตองดําเนินการประเมินผลการฝกอบ รมตาม

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรมกรมปศุสัตว 
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(ตัวอยาง 1) 

รายงานผลการฝกอบรม 

โครงการหลกัสตูร  “การถายทําเทปโทรทัศนเพื่อการศึกษา” 

วันที่  1-7  มถินุายน 2534 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  กรุงเทพฯ 

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายงานโดย

 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  กองการเจาหนาที่ 

 นางภัทรวรรณ  ล่ําดี 

เอกสารประกอบรายงาน

1. รายละเอียดโครงการการอบรม 

  8  ชุด 

2. การใชประโยชนโสตทัศนวัสดุอุปกรณในทางการศึกษา 

3. ศูนยวีดีโอเทปโทรทัศนกับการศึกษา 

4. การวางแผนผลิตรายงานเทปโทรทัศน 

5. การเขียนบทโทรทัศน  และตัวอยางบทโทรทัศน  1  เร่ือง 

6. การใชเสียงประกอบ 

7. แคตตาล็อคอุปกรณโสตทัศนวัสดุ  3  ชุด  และรายการวีดีโอเทปสงเสริมการเรียนรู 

8. บทโทรทัศน  (งานกลุม) 

 

 การอบรมคร้ังน้ี  มีผูเขารับการอบรม  53  คน  มาจากภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  51  คน  และจาก

ภาคเอกชน  2  คน  โดยแบงการอบรมเปน  

บทนํา 

ภาคทฤษฏี  3  วัน  ต้ังแตวันที่  1-3  มิถุนายน 2534  ผูบรรยายเปน

วิทยากรจากหนวยงานราชการและเอกชน ภาคปฏิบัติ  4  วัน

 

  ต้ังแตวันที่  4-7  มิถุนายน  2534  โดยภาคปฏิบัติ

ไดมอบหมายงานใหผลิตรายการโทรทัศน  ความยา วของเร่ืองไมเกิน  10  นาที  ไมจํากัดรูปแบบรายการ  เ สนอ

เปนงานกลุมๆ ละ 1 เร่ือง แบงผูเขารับการ อบรมเปน  4  กลุมๆ ละ  12-13  คน  มีพี่เลี้ยงจากศู นยบริการ

สื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คอยอําน วยความสะดวก  ใหคําแนะนําในการผลิตรายการกลุมละ 1 

คน และใหทุกกลุมนําเสนอผลงาน  ในวันที ่8 มถินุายน 2534 โดยเชิญอาจารยและวิทยากรผูทรงคุณ วุฒิ 4 ทาน 

พรอมทั้งผูเขารับการอบรมทุกคน เขารวมประชุมเพื่อวิจารณผลงานและเสนอแนะใหคําปรึกษาตางๆ จนครบทุก

กลุมแลว จึงปดการอบรมโดยประธานกลาวปดการอบรม และมอบวุฒิบัตรแกผูเขารับการอบรมทุกทาน 
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 สรุปเน้ือหาพรอมเสนอแนะความคดิเห็น และประโยชนที่ไดรับจากการอบรมในคร้ังน้ีตามตาราง ดังน้ี 

เน้ือหา 

วันที่ รายการการอบรม ความคดิเห็นและประโยชนทีไ่ดรับ 

10.30-12.00 น. 

1 มิ.ย.34 

โดย ผศ.วันชยั ธนะวังนอย 

โทรทัศนเพื่อการศึกษา 

(รายละเอียดเน้ือหาดัง

เอกสาร...ทีแ่นบ) 

1.ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่ง จําเปนสําหรับมนุษยทุกวัย

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี

ตางๆ มีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการไปอยางรวดเร็วและ

ไมหยุดยั้ง ดังน้ันมนุษยจึงจําเปนตองขวนขวายและเพิ่มพูน

ความรูอยูเสมอเพื่อใหกาวทันตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงน้ี 

ดวยเหตุดังกลาวโทรทัศนจึงมีบทบาทสําคัญตอการศึกษา 

เพราะโทรทัศนสามารถนําสิ่งที่หางไกล หาดูไดยาก หรือสิ่ง

ที่เกิดขึ้นใหมๆ นํามาใหศึกษาทันตอเวลา และสถานการณ 

สามารถดูซ้ํากี่คร้ังก็ได ไมจํากัดเวลา สถานที่ บทโทรทัศนที่

ดี อาจใชแทนอาจารยได ฯลฯ จะเห็นไดวาโทรทัศนมี

ความสําคัญตอการศึกษามาก 

        ในวงการแพทยน้ันโทรทัศนเพื่อการศึกษายิ่งเปน

สิ่งจําเปนและสํา คัญมาก เพราะบุคลากรทางดานนี้ยัง ขาด

แคลนอยูมาก แพทยนอกจากมีหนาที่ตรวจรักษาคนไขแลว 

แพทยสวนใหญยังตองมีหนาที่สอนแพทยดวยกันอีก ปญหา

เหลาน้ีสามารถแกไขได ถารูจักนําโทรทัศนมาใชใหเกิด

ประโยชน เชน  

-  แกปญหาการขาดวิทยากรผูทรงคุณวุฒิโดยการใช

โทรทัศนบันทึกการบรรยายของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไวทุก

คร้ังที่มีการบรรยาย และนําเทปน้ันมาเผยแพรแกผูสนใจให

ทั่วถึง โดยวิทยากรไมจําเปนตองสอนในเร่ืองน้ันๆ ซ้ํา

หลายๆ คร้ัง 

-  ปญหาการถายทอดความรู เนื่อง จากความ แตกตาง

ระหวางบุคคล แพทยแตละคนมีความสามารถในการ

ถายทอดความรูแตกตางกัน ประสิทธิภาพในการเรียนก็

แตกตางกัน ถาแพทยมีความรูความสามารถมาก แตไม

สามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนได ก็เปนความสูญเสีย

ทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากดังนั้น การรูจักนําโทรทัศนมา

ใชจะสามารถแกปญหาได 
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วันที่ รายการการอบรม ความคิดเห็นและประโยชนที่ไดรับ 

  -  นําสิ่งที่หาดูไดยากมานําเสนอ เชน กรณีผาตัดที่สําคัญการ

เขาไปมุงดูมากๆ ระหวางการผาตัดยอมเปนกา รไมสะดวก

และปลอดภัย การใชโทรทัศน บันทึกและถาย ทอดวงจรป ด

จะเปนการสะดวกกวา ทั้งยังสามารถนําเทปบันทึกนั้นมาทํา

การตัดตอใหม ใหไดเฉพ าะภาพที่สําคัญ และยังสามารถยน

ยอเวลาโดยการทําการตัดตอใหม ในระหวางดูสามารถหยุด

ภาพ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือดูซ้ําเพื่อใหเกิดความเขาใจ

ยิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่งในระหวางการผาตัดจริง ไมสามารถทํา

เชนน้ันได 

13.30-14.30 น. 

1 มิ.ย.34 

โดย ผศ.วันชยั ธนะวังนอย 

(ไมมีเอกสารประกอบ) 

เน้ือหาสวนใหญมุงเนนถึง

อิทธิพลของโทรทัศนที่มี

ผลตอเยาวชน เพราะ

เยาวชนนั้นมีประสบการณ

ที่จํากัด มองอะไรงายไม

สลับซับซอน ดูอะไรซ้ําๆ 

ไมเบื่องาย 

โทรทัศนเยาวชน 

     เน้ือหารายการเด็ก 

-  ทองเที่ยว การสาํรวจ 

-  การอบรมบมนิสัย 

-  สอนใหทาํ 

-  เลาเร่ือง 

-  ผสมผสานเน้ือหา

ทั้งหมด 

2.นับวันสื่อโทรทัศนจะยิ่งมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลตอ

ชีวิตคนเราเพิ่มมา กขึ้น เน่ืองจากโทรทัศนเปนสื่อที่มีการ

พัฒนาสูง สามารถรับ- สง สารไดรวดเร็วแพรหลายทนั

เหตุการณ ทั้งยังรับรูไดทั้งภาพและเสียงไปพรอมๆ กัน 

ดังน้ันผลกระท บที่เกิดจากสื่อชนิดน้ีจึงเปนสิ่งที่ควรคํานึง

อยางยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบตอเยาวชนของชาติที่เปนเด็ก 

เพราะเด็กมีประสบการณที่จํากัดถูกชักจูงไดงาย เด็กมอง

อะไรงายไมซับซอน  ชอบเลียนแบบ และดูอะไรซ้ําไมเบื่อ

งาย เปนตน ดังน้ันการผลิตรายการเด็กจึงตองระมัดระวังใ ส

ใจใหมากผูผลิตรายการควรมีความรับผิดชอบตอผลกระทบ

นี้ เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ  แมผูไมมีสวนเกี่ยวของใน

การผลิตรายการก็ควรใหความสนใจพิเศษโดยชวยกัน

คัดเลือกรายการที่ดีและเหมาะสมใหเด็กชม 

         รายการเด็กสวนใหญเกี่ยวกับการทองเที่ยวการสํารวจ 

การอบรมบ มนิสัย  สอนใหทํา เลาเร่ืองและเปนการ

ผสมผสานเน้ือหาทั้งหมดเขาดวยกัน 
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วันที่ รายการการอบรม ความคดิเห็นและประโยชนทีไ่ดรับ 

15.00-16.00 

1 มิ.ย. 34 

โดย ผศ.วันชยั ธนะวังนอย 

ดนตรีและเสียงประกอบ 

(รายละเอียดเน้ือหาดัง

เอกสาร...ทีแ่นบ) 

3.ดนตรี และเสียงประ กอบเปนองคประกอบ หนึ่งของการ

ผลิตรายการโทรทัศน  แมวาดนตรีและเสียงประกอบจะไม

สําคัญเทาภาพและคําบรรยาย แตก็มีความสําคัญยิ่งตอ

รายการโทรทัศน โดยเปรียบเทียบไดกับการทําขนมเคก 

ภาพและคําบรรยายเปรียบไดกับเน้ือเคก ดนตรีและเสียง

ประกอบเปรียบไดกับหนาเคกที่ชวย เพิ่มรสชาติความอรอย

นารับประทานแกเคกดนตรีและเสียงประกอบก็เชนกัน ชวย

เพิ่มอารมณความสนุกต่ืนเตนระทึกใจแกรายการ ถาใส

ดนตรีและเสียงประกอบไมเหมาะสม อาจทําใหรายการน้ัน

เสียได การใส ดนตรีและเสยีง ประกอบ  ควรนึกไวในใจ

เสมอวา  ผูชมตองการเสียงน้ันหรือไม หรือ ถาหาเสียง

ประกอบใสไมไดอาจใชการเขียนคําบรรยายแทนเสียง

ประกอบได 

         การสั่งเสียงดนตรีสามารถใชคําสั่งบอกอารมณได 

(Mood) ตองการเพลงเศรา สนุกสนานหรือใสชื่อเพลง ชื่อ

แผน หนา รอง เวลา เปนตน สั่งใหละเอียด การ สั่งเสียง

ประกอบ สั่งใหชัดเจน เชน เสีย งรถไฟกําลังจอด เสียง

ลูกบิด เปดประตู เปนตน 

08.30-12.00 น. 

2 มิ.ย. 34 

โดย อ.จรูญศักด์ิ  สุขวัฒโน 

อุปกรณถายทําโทรทัศน

และกลองถายโทรทัศน 

(รายละเอียดเน้ือหาดัง

เอกสาร...ทีแ่นบ) 

4.อุปกรณดานน้ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และไมหยุดยั้ง

ทั้งน้ีเพื่อใหทันตอสถาน การณในปจจุบัน เคร่ืองมือตางๆ ที่

ใชในการผลิตรายการตองใชเทคโน โลยีสูง ราคาก็สูงตาม 

เคร่ืองมือเหลานี้เหมาะกับงานดานธุรกิจการคาและการ

โฆษณา  การรายงานขาวสารตางๆ ที่มีการแขงขันสูง  เชน 

การเสนอขาวใหทันตอเวลาและเหตุการณที่สําคัญ เปนตน 

         การเลื อกใชอุปกรณตางๆ เหลาน้ีควรคํานึงถึงความ

ตองการและความจําเปน โดยเฉพาะในหนวยงานราชการที่

มีงบประมาณจํากัด  ควรคํานึงถึงเร่ืองน้ี ใหมาก  เพราะ

เทคโนโลยีดานน้ีมีการพัฒนาสูง  มีรุนใหมๆ ผลิตออกมา

เสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน 

13.00-16.00 

2 มิ.ย. 34 5.ในการผลิตรายการโทรทัศนนอกจากมีความรูเร่ือง

หลักการทฤษฎีในการถายภาพและตัดตอภาพแลว  การใช

อุปกรณเทปโทรทัศนและ

อุปกรณตัดตอภาพ 
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โดย อ.จรูญศักด์ิ  สุขวัฒโน 

บ. Greate Media Studio 

และ Mr.Richard Wilson 

(ไมมีเอกสารประกอบ) 

เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีในการ

ถายภาพและการตัดตอภาพ

พรอมทั้งใหชม วีดีโอเทป

โดยใหสังเกตุเทคนิค

วิธีการถายภาพและตัดตอ

ภาพจากวีดีโอที่ชม 

เทคนิคของอุปกรณการถายภาพและตัดตอภาพก็เปน

สิ่งจําเปน 

         อุปกรณที่มีอยูถาไม นํามาใชใหเต็ มความสามารถของ

อุปกรณ เคร่ือง มือแลวกไ็ม เกิดประโยชนสูงสุด แมจะเปน

อุปกรณที่ทันสมัย ราคาแพง เทคโนโลยีสูง แตใชไมถูกตอง

ก็ไมมี คุณ คา คุมกับเคร่ืองมือน้ัน เรา จึง ควรใชความรู

ความสามารถ ของตน โดยนําหลักการและทฤษฎีที่เรียนมา

ไปประยุกตใชกับเคร่ืองมือที่มีอยู  ใหเต็มความสามารถของ

เคร่ืองมอืและใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

         ขอควรคํานึง ไมควรใชเทคนิคมากเกินไปจน อาจ

ทําลายสาระเนื้อหาของเร่ือง ควรใช เทคนิค อยางพอเหมาะ

เพื่อใหเน้ือหานาสนใจและสมบูรณยิ่งขึ้น 

8.30-12.00 น. 

3 มิ.ย.34 

โดย ร.ศ.อรนุช  เลิศจรรยา 

การเขียนบทโทรทัศน 6.องคประกอบที่สําคัญอย าง หน่ึง ในการผลิตรายการ

โทรทัศน คือ การเขียนบท ทุกคนสามารถเขียนบทโทรทัศน

ไดแตจะ มีคุณภาพ ดีเพียงใดขึ้นอยู กับคุณสมบัติเฉพาะตัว

และความเขาใจสื่อ น้ันๆ ดังน้ัน ผูเขียนบทควรรูเร่ือง

ธรรมชาติของสื่อ และองคประกอบตางๆ เชน มุมกลอง การ

เคลื่อนกลอง เปนตน  

          บทโทรทัศนเปรียบบไดกับแผนงานการผลิตถา

แผนงานวางไวดี การดําเนินงานกส็ะดวกเรียบรอย แผนงาน

มีการปรับเปลี่ยนไดบทโทรทัศนสามารถปรับเปลี่ยนได 

คุณสมบัติของผูเขียน 

1. Creative-Inventiveness = มีความคิดสรางสรรค  คิด

จากสิ่งเล็กๆ นอยๆ ผูกใหเปนเร่ือง 

2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรูอยากเห็น 

ปรารถนาที่จะไดขอมูล 

3. Discipline = มีวินัย เขียนบทตรงกําหนด 

4. Perseverance = ควรเพยี รพยายาม มานะบากบั่น 

ฝกฝนตนเอง 

5. Knowledge of The Media = ความเขาใจสื่อน้ันๆ เชน

ภาพและเสยีงตองไปดวยกนัได 

6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เขาใจงาย 

เหมาะกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย 
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ความสามารถในการเขียน บทโทรทัศนเพื่อการศึกษา เปน

ประโยชนตอการเรียนการสอนของบุคลากรดานการแพทย  

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทยความสามารถเฉพาะดาน

หากสามารถนําความรูที่มีอยูมาถายทอดผานสื่อโทรทัศน

ไดก็จะ สามารถขยายองคความรูใหกวางขวางยิ่งขึ้น เกิด

ประโยชนสูงสุดทั้งตอ แพทย พยาบาล บุคลากรทั่วไป 

และประชาชนทั่วไปใหเกิดการเรียนรู ดังน้ัน 

โรงพยาบาลควรจัดโครงการอบรมการเขียนบทโทรทัศน

เพื่อการศึกษาแกผูสนใจทุกทาน เพื่อเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอน 

 

13.00-16.00 น. 

3 มิ.ย. 34 

โดย อ.เจริญ 

เทคโนโลยีสมัยใหม 

เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ

การพัฒนาอุปกรณ 

เคร่ืองมือที่ใชในดานน้ี มี

การพฒันาอยางรวดเร็ว 

และเปลีย่นแปลงอยูเสมอ 

 

7.จากที่กลาวมาจะเห็นวามีการเนนย้ําอยูเสมอวา  งานดานน้ี

มีการพัฒนาสูง เน่ืองจากมีเคร่ืองมือสื่อสารใหมๆ ออกมาอยู

เสมอ ทั้งยังมีการใชอยางแพรหลาย รวดเร็ว จนเรียกไดวา

ยุคน้ีเปนยุคของการสื่อสารก็วาได 

          เพื่อใหทันสมัยตอเหตุการณ จึงขอแนะนําเคร่ือง 

Visual Presenter EV 408 เปนเทคโนโลยีสมัยให ม มีการ

พัฒนาใหเหมาะกับการใชงานหลายๆ อยางภายในเคร่ือง

เดียวกนั (One for All. All in One.) คุณสมบัติของเคร่ืองมือ

สามารถแกปญหาความยุงยากในการเตรียมสื่อ กรณีที่มีการ

ประชุมดวน มีขอมูลอะไรอยูในมือก็สามารถนําเสนอได ทั้ง

ยังสะดวกไมตองยุงยากกับการติดต้ัง อุปกรณหลายอยาง 

สามารถใช อุปกรณเพียง เคร่ืองเดียวแต สามารถใชไดกับสื่อ

หลายอยาง เชน แผนใส เอกสาร สไลด และอ่ืนๆ ผูใช

สามารถควบคุมเคร่ืองเองได สะดวก สบาย ประหยัดเวลา 

อุปกรณ และกําลังคน ( ศึกษารายละเอียดจาก

เอกสารแนบทาย) 

7 มิ.ย. 34 

(ดูเอกสารหมายเลข 8) 

ภาคปฏิบัติ จากการอบรมในคร้ังนี้ ทําใหไดมีโอกาสพบปะใ กลชิด

บุคคลอาชีพเดียวกัน ซึ่งในอนาคตถามีโอกาสผลิตรายการ

โทรทัศน ก็สามารถขอความรวมมือกันได  เพราะ ขณะน้ี

โรงพยาบาลราชวิถี ยังมีเคร่ืองมือไมครบในการจัด ทํา

รายการโทรทัศน ทั้งน้ี ยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนประโยชน
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อยางมากในการอบรมคร้ังนี้ 

8 มิ.ย. 34 ไดรับประโยชนมาก จากการไดฟงคําวิจารณ ติชม 

เสนอแนะ จากผูทรงคุณวุฒิที่มิไดมีอคติตอผลงานและตอ

ผูผลิต ทําใหไดรับคําติชมที่เปนการสรางสรรคผลงาน 

สามารถปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น นับวามีคุณคาตอผูเขารับ

การอบรมเปนอยางมาก 

เสนอผลงานกลุม 
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(ตัวอยาง 2) 

รายงานผลการฝกอบรม 

โครงการหลกัสตูร “การถายทําเทปโทรทัศนเพื่อการศึกษา” 

วันที่  1-7  มถินุายน 2534 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  กรุงเทพฯ 

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายงานโดย

 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  กองการเจาหนาที่ 

 นางภัทรวรรณ  ล่ําดี 

บทนํา 

 การที่ ได เขา รับการอบรม เร่ือง “การถายทําเทปโทรทัศนเพื่อการศึกษา ” เปนเวลา 8 วัน ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําใหมีความรูประสบการณ เพิ่มขึ้น จึงขอถายทอดความรูที่ ไดรับน้ีในรูปของ

ประสบการณความคิดเห็นที่เปนประโยชน แกชาวราชวิถีทุ กคน โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของกั บการศึกษา หวังวาคง

เปนประโยชนบาง  หรืออยางนอยที่สุดก็ เพือ่ให เกิดแรงจูงใจในการผลิตรายการ โทรทัศนเพื่อการศึกษา ทั้งน้ี 

เนื่องจากวาการผลิตรายการโทรทัศน หนึ่งๆ  ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย นอกจากฝายผลิตรายการแลว  

ยังตองอาศัยความรวมมือจากนักวิชาการสาขาตางๆ ในการเสนอขอมูลที่ถูกตองเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหการ

ผลิตรายการถูกตองตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ งจะสงผลตอ

ความเจริญกาวหนาของประเทศชาติในที่สุด โดยดูจากประเทศที่เจริญแลวน้ันมีการใชสื่อกันอยางแพรหลาย 

 ในการอบรมคร้ังน้ีมีผูเขารวมการอบรมทั้งสิ้น 53 คน มาจากภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกจิ  51 คน 

ภาคเอกชน 2 คน แบงการอบรมเปนภาคทฤษฎี 3 วัน ประกอบดวยการบรรยาย 7 หัวขอ ดังน้ี 

1. โทรทัศนเพื่อการศึกษา 

2. โทรทัศนเยาวชน 

3. การเขียนบทโทรทัศน 

4. ดนตรีและเสียงประกอบ 

5. อุปกรณถายโทรทัศนและกลองถายโทรทัศน 

6. อุปกรณเทปโทรทัศนและอุปกรณตัดตอภาพ 

7. เทคโนโลยีสมัยใหม 

 ภาคปฏิบัติมี 4 วัน โดยมอบหมายงานเปนกลุมๆ ละ 12-13 คน ใหผลิตรายการโทรทัศนกลุมละ 1 เร่ือง

ความยาวไมเกิน 10 นาที ไมจํากัดรูปแบบรายการและวันสุดทายของการอบรมใหเสนอผลง านรายการโทรทัศน

ที่ผลิตขึ้นภายใน 4 วันน้ี โดย ใหนําเสนอผลงานทุกกลุมและ เชิญอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ พรอมผูเขารับการ

อบรมทุกทานเขาประชุม วจิารณไมเนนผลงาน 
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เน้ือหา และขอเสนอแนะ 

  

 1.  โทรทัศนเพื่อการศึกษา 

ปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุก วัย เน่ือง จากวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการไปอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง ดังน้ันมนุษยจึงจําเปนตองขวนขวายและเพิ่มพูนความ

รูอยูเสมอเพื่อใหกาวทันตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงน้ี ดวยเหตุ ผลดังกลาวโทรทัศนจึงมีบทบาทสําคัญตอ

การศึกษา เพราะโทรทัศนสามารถนําสิ่งที่หางไกล หาดูไดยาก หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหมๆ นํามาใหศึกษาทันตอเวลา 

และสถานการณ สามารถดูซ้ํากี่คร้ังก็ได ไมจํากัดเวลา สถานที่ บทโทรทัศนที่ดี อาจใชแทนอาจารยได ฯลฯ จะ

เห็นไดวาโทรทัศนมีความสําคัญมากตอการศึกษา 

ในวงการแพทยนัน้โทรทั ศนเพื่อการศึกษายิ่งเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก เพราะบุคลากรทางดานน้ียัง

ขาดแคลนอยูมาก แพทยนอกจากมีหนาที่ตรวจรักษาคนไขแลว แพทยสวนใหญยังตองมีหนาที่สอนแพทย

ดวยกันอีก ปญหาเหลาน้ีสามารถแกไขได ถารูจักนําโทรทัศนมาใชใหเกิดประโยชน เชน  

-  ไมเนนแกปญหาการขาดวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  โดยการใชโท รทัศนบันทึกการบรรยายของวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิไวทุกคร้ังที่มีการบรรยาย และนําเทปน้ันมาเผยแพรแกผูสนใจใหทั่วถึง โดยวิทยากรไมจําเปนตอง

สอนในเร่ืองน้ันๆ ซ้ําหลายๆ คร้ัง 

-  ไมเนนปญหาการถายทอดความรู  เน่ืองจากความแตกตางระหวางบุคคล แพทยบางทานสอนเกง บาง

ทานสอนไมเกง แพทยที่มีความรูความสามารถและประสบการณมากมาย แตไมสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืน

ได ก็ นับวา เปนความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก  ดังน้ัน การรูจักนําโทรทัศนมาใช ประโยชน จะ

สามารถแกปญหาเหลาน้ีได 

-  ไมเนนใชในการแกปญหาอื่นๆ  เชน ในกรณีที่มีการผาตัดที่สําคัญ การเขาไปมุงดูมากๆ ระหวางการ

ผาตัดยอมเปนการไมสะดวกและปลอดภัย การใชโทรทัศนบันทึกและถายทอดวงจรปดจะเปนการสะดวกกวา 

ทั้งยังสามารถนําเทปบันทึกนั้นมาทําการตัดตอใหม ใหไดเฉพาะภ าพที่สําคัญ และยังสามารถยนยอเวลา และใน

ระหวางดูสามารถหยุดภาพเพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือดูซ้ํา  เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่งในระหวางการ

ผาตัดจริง ไมสามารถทําเชนน้ันได 

โทรทัศนการศึกษามีประโยชนตอวงการแพทยมาก ถารูจักนํามาใชใหเกิดประโยชน ดังน้ั นโรงพยาบาล

ราชวิถีควรมีการกระตุนใหต่ืนตัวและสนใจใชโทรทัศนใหมากกวาน้ี เพราะเทาที่เปนอยูยังใชไมมาก สวนใหญ

ใชบันทึกเหตุการณสําคัญและการประชุมการบรรยายพิเศษ สําหรับบันทึกการผาตัดที่สําคัญมีบาง แตยังไม

แพรหลายและไมมีการนํามาเผยแพรใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 
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2.  โทรทัศนเยาวชน 

นับวันสื่อโทรทัศนจะยิ่งมีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลตอชีวิตคนเราเพิ่มมา กขึ้น เน่ืองจากโทรทัศนเปน

สื่อที่มีการพัฒนาสูง สามารถรับ- สง สารไดรวดเร็วแพรหลายทันเหตุการณ ทั้งยังรับรูไดทั้งภาพและเสียงไป

พรอมๆ กัน ดังน้ันผลกร ะทบที่เกิดจากสื่อชนิดน้ีจึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงอยางยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบตอเยาวชน

ของชาติที่เปนเด็ก เพราะเด็กมีประสบการณที่จํากัด ถูกชักจูงไดงาย เด็กมองอะไรงายไมซับซอน  ชอบเลียนแบบ 

และดูอะไรซ้ําๆ ไมเบื่องาย เปนตน ดังน้ันการผลิตรายการเด็กจึงตองระมัดระวังใสใจใหมากผูผลิตรายการควรมี

ความรับผิดชอบตอผลกระทบนี้ เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ  แมผูไมมีสวนเกี่ยวของในการผลิตรายการก็ควร

ใหความสนใจพิเศษโดยชวยกันคัดเลือกรายการที่ดีและเหมาะสมใหเด็กชม 

รายการเด็กสวนใหญเกี่ยวกับการทองเที่ยวการสํารวจ การอบรมบมนิ สัย สอนใหทํา เลาเร่ืองและเปน

การผสมผสานเน้ือหาทั้งหมดเขาดวยกัน 

 

3. การเขียนบทโทรทัศน 

 องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน คือ การเขียนบท ทุกคน  เขียนบทโทรทัศน

ไดแตจะมีคุณภาพดีเพียงใดขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวและความเขาใจสื่อ น้ันๆ  ดังน้ั น ผูเขียนบทควรรูเร่ือง

ธรรมชาติของสื่อ องคประกอบตางๆ เชน มุมกลอง การเคลื่อนกลอง เปนตน โรงพยาบาลควรจัดโครงการอบรม

การเขียนบทโทรทัศนเพื่อการศึกษาแกผูสนใจทุกทาน เพื่อเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

บทโทรทัศนเปรียบบไดกับแผนงานการผลิตถาแผนงานวางไว ดี การดําเนินงานกส็ะดวกเรียบรอย 

แผนงานมีการปรับเปลี่ยนไดบทโทรทัศนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติของผูเขียน 

1.  Creative-Inventiveness = มีความคิดสรางสรรค  คิดจากสิ่งเล็กๆ นอยๆ ผูกใหเปนเร่ือง 

2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรูอยากเห็น ปรารถนาที่จะไดขอมูล 

3. Discipline = มีวินัย เขียนบทตรงกําหนด 

4. Perseverance = ควรเพยีรพยายาม มานะบากบั่น ฝกฝนตนเอง 

5. Knowledge of The Media = ความเขาใจสื่อน้ันๆ เชนภาพและเสียงตองไปดวยกันได 

6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เขาใจงาย เหมาะกับเนื้อหาและกลุมเปาหมาย 

 

4. ดนตรีและเสียงประกอบ 

ดนตรีและเสียงประกอบ เปนองคประกอบ หนึ่งของการผลิตรายการโทรทัศน  แมวาดนตรีและเสยีง

ประกอบจะไมสําคัญเทาภาพและคําบรรยาย แตก็มีความสําคัญยิ่งตอรายการโทรทัศน โดยเปรียบเทียบไดกับ

การทําขนมเคก ภาพและคําบรรยายเปรียบไดกับเนื้อเค ก ดนตรีและเสียงประกอบเปรียบไดกับหนาเคกที่ชวย

เพิ่มรสชาติความอรอยนารับประทานแกเคก  ดนตรีและเสียงประกอบก็เชนกัน ชวยเพิ่มอารมณความสนุก

ต่ืนเตนระทึกใจแกรายการ ถาใสดนตรีและเสียงประกอบไมเหมาะสม อาจทําใหรายการน้ันเสียได การใส ดนตรี
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และเสียงประกอบควรนึกไวในใจเสมอวาผูชมตองการเสียงน้ันหรือไม หรือถาหาเสียงประกอบใสไมได  อาจใช

การเขียนคําบรรยายแทนเสียงประกอบได 

 การสั่งเสียงดนตรีสามารถใชคําสั่งบอกอารมณได (Mood) ตองการเพลงเศรา สนุกสนานหรือใสชื่อเพลง 

ชื่อแผน หนา รอง เวลา เปนตน สั่งใหละเอียด การสั่งเสียงประกอบ สั่งใหชัดเจน เชน เสียงรถไฟกําลังจอด สียง

ลูกบิด เปดประตู เปนตน 

 

5. อุปกรณถายโทรทัศนและกลองถายโทรทัศน  

 อุปกรณดานน้ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และไมหยุดยั้งทั้งน้ีเพื่อใหทันตอสถานการณในปจจุบัน เคร่ืองมือ

ตางๆ ที่ใชในการผลิตรายการตองใชเทคโนโลยีสูง ราคาก็สูงตาม เคร่ืองมือเหลานี้เหมาะกับงานดานธุรกิจการคา

และการโฆษณา  การรายงานขาวสารตางๆ ที่มีการแขงขันสูงเชน การเสนอขาวใหทันตอเวลาและเหตุการณที่

สําคัญ เปนตน 

 การเลือกใชอุปกรณตางๆ เหลานี้ควรคํานึงถึงความตองการและความจําเปน  โดยเฉพาะในหนวยงาน

ราชการที่มีงบประมาณจํากัด ควรคํานึงถึงเร่ืองน้ีใหมาก เพราะเทคโนโลยีดานน้ีมีการพัฒนาสูง  มีรุนใหมๆ ผลิต

ออกมาเสมอ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานในปจจุบัน 

 

6. อุปกรณเทปโทรทัศนและอุปกรณตัดตอภาพ  

 การผลิตรายการโทรทัศนนอกจากมีความรูเร่ืองหลัก การทฤษฎีในการถายภาพและตัดตอภาพแลวการ

ใชเทคนิคของอุปกรณการถายภาพและตัดตอภาพก็เปนสิ่งจําเปน 

 อุปกรณที่มีอยูถาไมนํามาใชใหเต็มความสามารถของอุปกรณเคร่ืองมือแลวก็ไมเกิดประโยชนสูงสุด แม

จะเปนอุปกรณที่ทันสมัย ราคาแพง เทคโนโลยีสูง แตใชไมถูกตอง ก็ไมมีคุณคา คุมกับเคร่ืองมือน้ัน เราจึงควรใช

ความรูความสามารถของตน โดยนําหลักการและทฤษฎีที่เรียนมาไปประยุกตใชกับเคร่ืองมือที่มีอยู  ใหเต็ม

ความสามารถของเคร่ืองมอืและใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

ขอควรคํานึง ไมควรใชเทคนิคมากเกินไป  จนอาจทําลาย สาระ เน้ือหาขอ งเร่ือง ควรใช เทคนิค อยาง

พอเหมาะเพื่อใหเน้ือหานาสนใจและสมบูรณยิ่งขึ้น 

 

7. เทคโนโลยีสมยัใหม 

 จากที่กลาวมาจะเห็นวามีการเนนย้ําอยูเสมอวา  งานดานน้ีมีการพัฒนาสูง เน่ืองจากมีเคร่ืองมือสื่อสาร

ใหมๆ ออกมาอยูเสมอ ทั้งยังมีการใชอยางแพรหลาย รวดเร็ว จนเรียกไดวายุคน้ีเปนยุคของการสื่อสารก็วาได 

 เพื่อใหทันสมัยตอเหตุการณ จึงขอแนะนําเคร่ือง Visual Presenter EV 408 เปนเทคโนโลยีสมัยใหม มี

การพัฒนาใหเหมาะกับการใชงานหลายๆ อยางภายในเคร่ืองเดียวกัน (One for All. All in One.) คุณสมบัติของ

เคร่ืองมือสามารถแกปญ หาความยุงยากในการเตรียมสื่อ กรณีที่มีการประชุมดวน มีขอมูลอะไรอยูในมือก็

สามารถนําเสนอได ทั้งยังสะดวกไมตองยุงยากกับการติดต้ังอุปกรณหลายอยาง สามารถใช อุปกรณเพียง คร่ือง
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เดียว แตสามารถใชไดกับสื่อแผนใส เอกสาร สไลด และอ่ืนๆ ผูใช สามารถควบคุมเคร่ือง เองได สะดวก สบาย 

ประหยัดเวลา อุปกรณ และกําลังคน (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบทาย) 

 

ขอคิดเห็นและประโยชนท่ีไดรับจากภาคปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน 

การอบรมในคร้ังนี้ ทําใหไดมีโอกาสพบปะใกลชิดบุคคลอาชีพเดียวกัน ซึ่งในอนาคตถามีโอกาสผลิต

รายการโทรทัศน ก็สามารถขอความรวมมือกันได เพราะโรงพยาบาลราชวิถี ยังมีเคร่ืองมือไมครบในการจัดการ

ทํารายการโทรทัศน ทั้งน้ี ยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งเปน

ประโยชนอยางมากในการอบรมคร้ังนี ้

ในการเสนอผลงานคร้ังนี้ ไดรับประโยชนมาก จากการไดฟงคํา วิจารณ ติชม เสนอแนะ จาก

ผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีอคติตอผลงานและตอผูผลิต ทําใหไดรับคําติชมที่เปนการสรางสรรคผลงาน สามารถ

ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น นับวามีคุณคาตอผูเขารับการอบรมเปนอยางมาก 
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3.  ...............................................................................................................................................

บทนํา....................................................................................................................................................................

รายงานโดย  ชื่อ - นามสกุล................................................................................................

ตําแหนง..........................................................................................................

สังกัดหนวยงาน.............................................................................................

เอกสารประกอบรายงาน  จํานวน......................ชุด

เนื้อหา ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

เนื้อหา...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

บทสรุป

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................



ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ดีมาก ดี พอใช ไมคอยดี ควรปรังปรุง

1.  ความรอบรูในเนื้อหาวิชา (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

2.  เสนอเนื้อหาอยางชัดแจง (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

3.  อธิบายไดอยางชัดเจน เขาใจไดดี (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

4.  สรางบรรยากาศในการบรรยายเปนอยางดี (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

5.  เปดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

6.  ตอบขอซักถามไดตรงประเด็น (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

7.  ความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรม (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

8.  สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

9.  การฝกอบรมเปนไปตามที่ทานคาดหวัง (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

10.  รูสึกพึงพอใจตอการฝกอบรม (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

คาเบี้ยเลี้ยง.............................................บาท   คาพาหนะเดินทาง..................................................บาท

คะแนนรวม  =  ……..……. คะแนนเฉลี่ย(X)  =  ............................

......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

                       2. ดานเนื้อหาหลักสูตร ประโยชน และการนําไปใชในการปฏิบัติงาน ...................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย / ลงในวงเล็บ (  ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)

                       1. ดานวิทยากร.......................................................................................................................................................................................

* กรุณาสงแบบประเมินผล พรอมรายงานผลการฝกอบรม เสนอกรมฯ ผานกองการเจาหนาที ่ หลังจาก ผานการฝกอบรมแลว ไมเกิน 60 วัน

คะแนนรวม  หมายถึง  ผลบวกของคะแนนขอที่ 1 ถึงขอที่ 10

* การใหคะแนน : ดีมาก = 5  ดี = 4  พอใช = 3  ไมคอยดี = 2  ควรปรังปรุง = 1

คะแนนเฉลี่ย  หมายถึง  คะแนนรวมหารดวยจํานวนขอ  10  ขอ

.......................................................................................................................................................................................................................................

                       3. ดานการจัดการฝกอบรม.....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณ      

กลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ (โทร. 02-6534444 ตอ 2151-3)      

(โทรสาร. 02-6534927)      

แบบประเมินผลการฝกอบรม

หลักสูตร......................................................................รุนที.่..........................

ระหวางวันที่.........................................................................................  จํานวน.....................วัน...............ชั่งโมง

หนวยงานที่จัด................................................................  สถานที่จัด.......................................................

ชื่อ-สกุล ผูเขาอบรม(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ตําแหนง/ระดับ........................................................

หนวยงานที่สังกัด...............................................................................

คาใชจายลงทะเบียน....................................................บาท    คาที่พัก............................................................บาท


