
คาํช้ีแจงในการจัดทาํรายงานผลการฝึกอบรม 
(กรณีที่หน่วยงานส่งไปฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก) 

การจัดทาํรายงานผลการฝึกอบรม กรณทีี่หน่วยงานกรมปศุสัตว์ไม่ได้เป็นผู้จัดแต่ส่งไปอบรมกบัหน่วยงาน

สถาบันภายนอกให้ดําเนินการ ดังนี ้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1.    การรายงานผลการฝึกอบรม  รูปแบบการเขียนรายงานน้ี  ไม่กาํหนดรูปแบบตายตวั  สามารถปรับไดต้าม

ความเหมาะสม  ดงัตวัอยา่งการรายงาน (แบบฟอร์มส่งอบรม 1)  ทั้งน้ีควรประกอบดว้ยสาระสาํคญัต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

 1.1  รายงานการฝึกอบรมเร่ืองอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  หน่วยงานใดจดั และรายงานโดย 

 1.2  เอกสารประกอบรายงาน  พิจารณาตามความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอรายงาน         

ซ่ึงอาจประกอบดว้ย 

  -  รายละเอียดเก่ียวกบัสาระของโครงการฝึกอบรม 

  -  เอกสารประกอบคาํบรรยาย 

  -  ผลงานท่ีไดป้ฏิบติัระหวา่งการฝึกอบรม 

  -  อ่ืน ๆ 

 1.3  บทนาํ  ไดแ้ก่  ความเป็นมาของหลกัสูตร  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  เป้าหมายวธีิดาํเนินการ  วธีิการ

ประเมินผล  และอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของการฝึกอบรมนั้น 

 1.4  การนาํเสนอเน้ือหาประกอบดว้ย   

  1.4.1.  สรุปรายละเอียดเน้ือหาในประเด็นท่ีสาํคญัครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 

  1.4.2  เสนอความคิดเห็น  และขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้อบรมท่ีมีต่อโครงการฝึกอบรมนั้นโดยจะ

กล่าวเฉพาะเร่ือง  บางหัวขอ้  บางประเด็นหรือทุกหัวขอ้ทั้งหมดเรียงลาํดับตามความ

เหมาะสมท่ีคิดวา่เป็นประโยชน์สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงาน  (การนาํเสนออาจ

นาํเสนอในรูปแบบตารางหรือบทความเพื่อความเหมาะสมในการถ่ายทอดและให้ง่ายต่อ

การทาํความเขา้ใจ) 

 1.5  บทสรุป  ไดแ้ก่  ส่วนท่ีสาํคญัท่ีตอ้งการกล่าวย ํ้า  เสนอประเด็นท่ีสาํคญัเร่งด่วนพยายามสรุปใหค้ลอบ

คลุมครบทุกประเด็น  (นิยมเขียนลกัษณะบทความเรียบเรียงทุกหวัขอ้ติดต่อผสมผสานกนั  ไม่ตั้งเป็น

หวัขอ้ยอ่ยๆ) 

2.   การประเมินผลการฝึกอบรม  ให้ประเมินผลตามแบบประเมินผลการฝึกอบรมของกองการ

เจ้าหน้าท่ี ดังตวัอยา่งแบบประเมินผลการฝึกอบรม (แบบฟอร์มส่งอบรม 2)   

3.  รายงานทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้กรมทราบภายใน 60 วนั หลังส้ินสุดการฝึกอบรม และบนัทึกเป็น

ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อสรุปรายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ประจาํปีงบประมาณต่อไป ดังตัวอย่างสรุปรายงาน (แบบฟอร์มส่งอบรม 3)   

 

 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



  กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



 กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



(ตวัอยา่ง 1) 

รายงานผลการฝึกอบรม 

โครงการหลกัสูตร  “การถ่ายทาํเทปโทรทศัน์เพื่อการศึกษา” 

วนัท่ี  1-7  มิถุนายน 2534 

ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ 

โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

รายงานโดย นางภทัรวรรณ  ลํ่าดี 

 นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ  กองการเจา้หนา้ท่ี 

เอกสารประกอบรายงาน  8  ชุด 

1. รายละเอียดโครงการการอบรม 

2. การใชป้ระโยชน์โสตทศัน์วสัดุอุปกรณ์ในทางการศึกษา 

3. ศูนยว์ดีีโอเทปโทรทศัน์กบัการศึกษา 

4. การวางแผนผลิตรายงานเทปโทรทศัน์ 

5. การเขียนบทโทรทศัน์  และตวัอยา่งบทโทรทศัน์  1  เร่ือง 

6. การใชเ้สียงประกอบ 

7. แคตตาล็อคอุปกรณ์โสตทศัน์วสัดุ  3  ชุด  และรายการวีดีโอเทปส่งเสริมการเรียนรู้ 

8. บทโทรทศัน์  (งานกลุ่ม) 

 

บทนํา 

 การอบรมคร้ังน้ี  มีผูเ้ข้ารับการอบรม  53  คน  มาจากภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  51  คน  และจาก

ภาคเอกชน  2  คน  โดยแบ่งการอบรมเป็น  ภาคทฤษฏี  3  วัน  ตั้งแต่วนัท่ี  1-3  มิถุนายน 2534  ผูบ้รรยายเป็น

วิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน ภาคปฏิบัติ  4  วัน  ตั้งแต่วนัท่ี  4-7  มิถุนายน  2534  โดยภาคปฏิบติั

ไดม้อบหมายงานให้ผลิตรายการโทรทศัน์  ความยาวของเร่ืองไม่เกิน  10  นาที  ไม่จาํกดัรูปแบบรายการ  เสนอ

เป็นงานกลุ่มๆ ละ 1 เร่ือง แบ่งผูเ้ข้ารับการอบรมเป็น  4  กลุ่มๆ ละ  12-13  คน  มีพี่เล้ียงจากศูนย์บริการ

ส่ือการศึกษา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คอยอาํนวยความสะดวก  ให้คาํแนะนาํในการผลิตรายการกลุ่มละ 1 

คน และให้ทุกกลุ่มนาํเสนอผลงาน ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2534 โดยเชิญอาจารยแ์ละวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ 4 ท่าน 

พร้อมทั้งผูเ้ขา้รับการอบรมทุกคน ร่วมเขา้ประชุมเพื่อวจิารณ์ผลงานและเสนอแนะใหค้าํปรึกษาต่างๆ จนครบทุก

กลุ่มแลว้ จึงปิดการอบรมโดยประธานกล่าวปิดการอบรม และมอบวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมทุกท่าน 

 

 

 

 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



เนือ้หา 

 สรุปเน้ือหาพร้อมเสนอแนะความคิดเห็น และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอบรมในคร้ังน้ีตามตาราง ดงัน้ี 

วนัท่ี รายการการอบรม ความคิดเห็นและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1 มิ.ย.34 

10.30-

12.00 น. 

โทรทศัน์เพือ่การศึกษา 

โดย ผศ.วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

(รายละเอียดเน้ือหาดงั

เอกสาร...ท่ีแนบ) 

1.ในปัจจุบนัการศึกษาเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับมนุษยทุ์กวยัเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาการไปอยา่งรวดเร็วและไม่หยุดย ั้ง ดงันั้น

มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งขวนขวายและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้

กา้วทนัตามวทิยาการท่ีเปล่ียนแปลงน้ี ดว้ยเหตุดงักล่าวโทรทศัน์จึง

มีบทบาทสําคัญต่อการศึกษา เพราะโทรทัศน์สามารถนําส่ิงท่ี

ห่างไกล หาดูไดย้าก หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ นาํมาให้ศึกษาทนัต่อ

เวลา และสถานการณ์ สามารถดูซํ้ าก่ีคร้ังก็ได ้ไม่จาํกดัเวลา สถานท่ี 

บทโทรทศัน์ท่ีดี อาจใชแ้ทนอาจารยไ์ด ้ฯลฯ จะเห็นไดว้า่โทรทศัน์

มีความสาํคญัต่อการศึกษามาก 

        ในวงการแพทยน์ั้นโทรทศัน์เพื่อการศึกษายิ่งเป็นส่ิงจาํเป็น

และสําคัญมาก เพราะบุคลากรทางด้านน้ียงัขาดแคลนอยู่มาก 

แพทยน์อกจากมีหน้าท่ีตรวจรักษาคนไขแ้ลว้ แพทยส่์วนใหญ่ยงั

ตอ้งมีหน้าท่ีสอนแพทยด์ว้ยกนัอีก ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขได ้

ถา้รู้จกันาํโทรทศัน์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น  

-  แก้ปัญหาการขาดวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิโดยการใช้โทรทัศน์

บันทึกการบรรยายของวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิไวทุ้กคร้ังท่ีมีการ

บรรยาย และนาํเทปนั้นมาเผยแพร่แก่ผูส้นใจให้ทัว่ถึง โดยวทิยากร

ไม่จาํเป็นตอ้งสอนในเร่ืองนั้นๆ ซํ้ าหลายๆ คร้ัง 

-  ปัญหาการถ่ายทอดความรู้ เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

แพทยแ์ต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แตกต่างกนั 

ประสิทธิภาพในการเ รียนก็แตกต่างกัน ถ้าแพทย์มีความ รู้

ความสามารถมาก แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้นได ้ก็เป็น

ความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากดังนั้ น การรู้จักนํา

โทรทศัน์มาใชจ้ะสามารถแกปั้ญหาได ้

 

วนัท่ี รายการการอบรม ความคิดเห็นและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

  -  นาํส่ิงท่ีหาดูไดย้ากมานาํเสนอ เช่น กรณีผา่ตดัท่ีสําคญัการเขา้ไป

มุงดูมากๆ ระหว่างการผ่าตดัย่อมเป็นการไม่สะดวกและปลอดภยั 

การใชโ้ทรทศัน์บนัทึกและถ่ายทอดวงจรปิดจะเป็นการสะดวกกวา่ 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



ทั้งยงัสามารถนาํเทปบนัทึกนั้นมาทาํการตดัต่อใหม่ ให้ได้เฉพาะ

ภาพท่ีสําคญั และยงัสามารถย่นย่อเวลาโดยการทาํการตดัต่อใหม่ 

ในระหวา่งดูสามารถหยุดภาพ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือดูซํ้ าเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึน ฯลฯ ซ่ึงในระหวา่งการผา่ตดัจริง ไม่สามารถ

ทาํเช่นนั้นได ้

1 มิ.ย.34 

13.30-

14.30 น. 

โทรทศัน์เยาวชน 

โดย ผศ.วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

(ไม่มีเอกสารประกอบ) 

เน้ือหาส่วนใหญ่มุ่งเนน้ถึง

อิทธิพลของโทรทศัน์ท่ีมีผล

ต่อเยาวชน เพราะเยาวชนนั้น

มีประสบการณ์ท่ีจาํกดั มอง

อะไรง่ายไม่สลบัซบัซอ้น ดู

อะไรซํ้ าๆ ไม่เบ่ือง่าย 

     เน้ือหารายการเด็ก 

-  ท่องเท่ียว การสาํรวจ 

-  การอบรมบ่มนิสัย 

-  สอนใหท้าํ 

-  เล่าเร่ือง 

-  ผสมผสานเน้ือหาทั้งหมด 

2.นับวนัส่ือโทรทศัน์จะยิ่งมีบทบาทสําคญัและมีอิทธิพลต่อชีวิต

คนเราเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากโทรทัศน์เป็นส่ือท่ีมีการพฒันาสูง 

สามารถรับ-ส่งสารไดร้วดเร็วแพร่หลายทนัเหตุการณ์ ทั้งยงัรับรู้ได้

ทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆ กนั ดงันั้นผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือชนิด

น้ีจึงเป็นส่ิงท่ีควรคาํนึงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน

ของชาติท่ีเป็นเด็ก เพราะเด็กมีประสบการณ์ท่ีจาํกดัถูกชกัจูงไดง่้าย 

เด็กมองอะไรง่ายไม่ซบัซ้อน ชอบเลียนแบบ และดูอะไรซํ้ าไม่เบ่ือ

ง่าย เป็นตน้ ดงันั้นการผลิตรายการเด็กจึงตอ้งระมดัระวงัใส่ใจให้

มากผูผ้ลิตรายการควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบน้ี เพราะเด็ก

คืออนาคตของชาติ แมผู้ไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตรายการก็

ควรให้ความสนใจพิเศษโดยช่วยกันคัดเลือกรายการท่ีดีและ

เหมาะสมใหเ้ด็กชม 

         รายการเด็กส่วนใหญ่เก่ียวกบัการท่องเท่ียวการสํารวจ การ

อบรมบ่มนิสัย สอนให้ทาํ เล่าเร่ืองและเป็นการผสมผสานเน้ือหา

ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

วนัท่ี รายการการอบรม ความคิดเห็นและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1 มิ.ย. 34 

15.00-

16.00 

ดนตรีและเสียงประกอบ 

โดย ผศ.วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

(รายละเอียดเน้ือหาดงั

เอกสาร...ท่ีแนบ) 

3.ดนตรีและเสียงประกอบเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการผลิต

รายการโทรทศัน์ แมว้่าดนตรีและเสียงประกอบจะไม่สําคญัเท่า

ภาพและคาํบรรยาย แต่ก็มีความสําคญัยิ่งต่อรายการโทรทศัน์ โดย

เปรียบเทียบไดก้บัการทาํขนมเคก้ ภาพและคาํบรรยายเปรียบไดก้บั

เน้ือเคก้ ดนตรีและเสียงประกอบเปรียบไดก้บัหน้าเคก้ท่ีช่วยเพิ่ม

รสชาติความอร่อยน่ารับประทานแก่เคก้ดนตรีและเสียงประกอบก็

เช่นกนั ช่วยเพิ่มอารมณ์ความสนุกต่ืนเตน้ระทึกใจแก่รายการ ถา้ใส่

ดนตรีและเสียงประกอบไม่เหมาะสม อาจทาํให้รายการนั้นเสียได ้

การใส่ดนตรีและเสียงประกอบ ควรนึกไวใ้นใจเสมอว่า ผูช้ม

ตอ้งการเสียงนั้นหรือไม่ หรือถา้หาเสียงประกอบใส่ไม่ไดอ้าจใช้

การเขียนคาํบรรยายแทนเสียงประกอบได ้

         การสั่งเสียงดนตรีสามารถใช้คาํสั่งบอกอารมณ์ได้ (Mood) 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



ตอ้งการเพลงเศร้า สนุกสนานหรือใส่ช่ือเพลง ช่ือแผ่น หน้า ร่อง 

เวลา เป็นตน้ สั่งใหล้ะเอียด การสั่งเสียงประกอบ สั่งให้ชดัเจน เช่น 

เสียงรถไฟกาํลงัจอด เสียงลูกบิด เปิดประตู เป็นตน้ 

2 มิ.ย. 34 

08.30-

12.00 น. 

อุปกรณ์ถ่ายทาํโทรทศัน์และ

กลอ้งถ่ายโทรทศัน์ 

โดย อ.จรูญศกัด์ิ  สุขวฒัโน 

(รายละเอียดเน้ือหาดงั

เอกสาร...ท่ีแนบ) 

4.อุปกรณ์ด้านน้ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดย ั้งทั้ งน้ี

เพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการ

ผลิตรายการตอ้งใช้เทคโนโลยีสูง ราคาก็สูงตาม เคร่ืองมือเหล่าน้ี

เหมาะกบังานดา้นธุรกิจการคา้และการโฆษณา การรายงานข่าวสาร

ต่างๆ ท่ีมีการแข่งขันสูง เช่น การเสนอข่าวให้ทันต่อเวลาและ

เหตุการณ์ท่ีสาํคญั เป็นตน้ 

         การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีควรคาํนึงถึงความตอ้งการ

และความจาํเป็น โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการท่ีมีงบประมาณ

จาํกัด ควรคาํนึงถึงเร่ืองน้ีให้มาก เพราะเทคโนโลยีด้านน้ีมีการ

พฒันาสูง มีรุ่นใหม่ๆ ผลิตออกมาเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้

งานในปัจจุบนั 

2 มิ.ย. 34 

13.00-

16.00 

อุปกรณ์เทปโทรทศัน์และ

อุปกรณ์ตดัต่อภาพ 

โดย อ.จรูญศกัด์ิ  สุขวฒัโน 

บ. Greate Media Studio และ 

Mr.Richard Wilson (ไม่มี

เอกสารประกอบ) 

เน้ือหาการบรรยายเก่ียวกบั

หลกัการและทฤษฎีในการ

ถ่ายภาพและการตดัต่อภาพ

พร้อมทั้งใหช้ม วีดีโอเทป

โดยใหส้ังเกตุเทคนิควธีิการ

ถ่ายภาพและตดัต่อภาพจาก

วดีีโอท่ีชม 

5.ในการผลิตรายการโทรทัศน์นอกจากมีความรู้เร่ืองหลักการ

ทฤษฎีในการถ่ายภาพและตัดต่อภาพแล้ว การใช้เทคนิคของ

อุปกรณ์การถ่ายภาพและตดัต่อภาพก็เป็นส่ิงจาํเป็น 

         อุปกรณ์ท่ีมีอยูถ่า้ไม่นาํมาใชใ้หเ้ตม็ความสามารถของอุปกรณ์

เคร่ืองมือแลว้ก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด แมจ้ะเป็นอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 

ราคาแพง เทคโนโลยีสูง แต่ใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่มีคุณค่า คุ ้มกับ

เคร่ืองมือนั้น เราจึงควรใช้ความรู้ความสามารถของตน โดยนํา

หลกัการและทฤษฎีท่ีเรียนมาไปประยุกตใ์ชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่ให้

เตม็ความสามารถของเคร่ืองมือและใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

         ขอ้ควรคาํนึง ไม่ควรใชเ้ทคนิคมากเกินไปจนอาจทาํลายสาระ

เน้ือหาของเร่ือง ควรใช้เทคนิคอย่างพอเหมาะเพื่อให้เ น้ือหา

น่าสนใจและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3 มิ.ย.34 

8.30-

12.00 น. 

การเขียนบทโทรทศัน์ 

โดย ร.ศ.อรนุช  เลิศจรรยา 

6.องคป์ระกอบท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการผลิตรายการโทรทศัน์ คือ 

การเขียนบท ทุกคนสามารถเขียนบทโทรทศัน์ไดแ้ต่จะมีคุณภาพดี

เพียงใดข้ึนอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัวและความเข้าใจส่ือนั้ นๆ 

ดงันั้น ผูเ้ขียนบทควรรู้เร่ืองธรรมชาติของส่ือ และองค์ประกอบ

ต่างๆ เช่น มุมกลอ้ง การเคล่ือนกลอ้ง เป็นตน้  

          บทโทรทศัน์เปรียบบไดก้บัแผนงานการผลิตถา้แผนงานวาง

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



ไวดี้ การดาํเนินงานก็สะดวกเรียบร้อย แผนงานมีการปรับเปล่ียน

ไดบ้ทโทรทศัน์สามารถปรับเปล่ียนได ้

คุณสมบัติของผู้เขียน 

1. Creative-Inventiveness = มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดจากส่ิง

เล็กๆ นอ้ยๆ ผกูใหเ้ป็นเร่ือง 

2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรู้อยากเห็น 

ปรารถนาท่ีจะไดข้อ้มูล 

3. Discipline = มีวนิยั เขียนบทตรงกาํหนด 

4. Perseverance = ควรเพียรพยายาม มานะบากบัน่ ฝึกฝนตนเอง 

5. Knowledge of The Media = ความเขา้ใจส่ือนั้นๆ เช่นภาพ

และเสียงตอ้งไปดว้ยกนัได ้

6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เขา้ใจง่าย เหมาะกบั

เน้ือหาและกลุ่มเป้าหมาย 

ความสามารถในการเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของบุคลากรด้านการแพทย ์ 

เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย์ความสามารถเฉพาะด้านหาก

สามารถนําความรู้ท่ีมีอยู่มาถ่ายทอดผ่านส่ือโทรทัศน์ได้ก็จะ

สามารถขยายองคค์วามรู้ให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งต่อ แพทย ์พยาบาล บุคลากรทัว่ไป และประชาชนทัว่ไปให้เกิด

การเรียนรู้ ดงันั้น 

โรงพยาบาลควรจัดโครงการอบรมการเขียนบทโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษาแก่ผูส้นใจทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอน 

 

3 มิ.ย. 34 

13.00-

16.00 น. 

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

โดย อ.เจริญ 

เน้ือหาการบรรยายเก่ียวกบั

การพฒันาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นดา้นน้ี มีการพฒันา

อยา่งรวดเร็ว และ

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 

7.จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่ามีการเน้นย ํ้าอยู่เสมอว่า งานดา้นน้ีมีการ

พฒันาสูง เน่ืองจากมีเคร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆ ออกมาอยูเ่สมอ ทั้งยงั

มีการใช้อยา่งแพร่หลาย รวดเร็ว จนเรียกไดว้่ายุคน้ีเป็นยุคของการ

ส่ือสารก็วา่ได ้

          เพื่อให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ จึงขอแนะนําเคร่ือง Visual 

Presenter EV 408 เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ มีการพฒันาให้เหมาะ

กบัการใชง้านหลายๆ อยา่งภายในเคร่ืองเดียวกนั (One for All. All 

in One.) คุณสมบติัของเคร่ืองมือสามารถแกปั้ญหาความยุง่ยากใน

การเตรียมส่ือ กรณีท่ีมีการประชุมด่วน มีข้อมูลอะไรอยู่ในมือก็

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



สามารถนําเสนอได้ ทั้ งยงัสะดวกไม่ต้องยุ่งยากกับการติดตั้ ง

อุปกรณ์หลายอยา่ง สามารถใชอุ้ปกรณ์เพียงเคร่ืองเดียวแต่สามารถ

ใชไ้ดก้บัส่ือหลายอยา่ง เช่น แผน่ใส เอกสาร สไลด์ และอ่ืนๆ ผูใ้ช้

สามารถควบคุมเคร่ืองเองได ้สะดวก สบาย ประหยดัเวลา อุปกรณ์ 

และกาํลงัคน (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบทา้ย) 

7 มิ.ย. 34 ภาคปฏิบติั 

(ดูเอกสารหมายเลข 8) 

จากการอบรมในคร้ังน้ี ทาํใหไ้ดมี้โอกาสพบปะใกลชิ้ดบุคคลอาชีพ

เดียวกนั ซ่ึงในอนาคตถา้มีโอกาสผลิตรายการโทรทศัน์ ก็สามารถ

ขอความร่วมมือกันได้ เพราะขณะน้ีโรงพยาบาลราชวิถี ยงัมี

เคร่ืองมือไม่ครบในการจดัทาํรายการโทรทศัน์ ทั้งน้ี ยงัไดมี้โอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็น

ประโยชน์อยา่งมากในการอบรมคร้ังน้ี 

8 มิ.ย. 34 เสนอผลงานกลุ่ม ไดรั้บประโยชน์มาก จากการไดฟั้งคาํวิจารณ์ ติชม เสนอแนะ จาก

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมิไดมี้อคติต่อผลงานและต่อผูผ้ลิต ทาํให้ไดรั้บคาํติ

ชมท่ีเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน สามารถปรับปรุงแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน 

นบัวา่มีคุณค่าต่อผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



(ตวัอยา่ง 2) 

รายงานผลการฝึกอบรม 

โครงการหลกัสูตร “การถ่ายทาํเทปโทรทศัน์เพื่อการศึกษา” 

วนัท่ี  1-7  มิถุนายน 2534 

ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ 

โดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

รายงานโดย นางภทัรวรรณ  ลํ่าดี 

 นกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ  กองการเจา้หนา้ท่ี 

 บทนํา 

 การท่ีได้เข้า รับการอบรมเ ร่ือง “การถ่ายทํา เทปโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา” เป็นเวลา 8 ว ัน ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาํให้มีความรู้ประสบการณ์เพิ่มข้ึน จึงขอถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับน้ีในรูปของ

ประสบการณ์ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่ชาวราชวิถีทุกคน โดยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา หวงัวา่คง

เป็นประโยชน์บา้ง หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตรายการโทรทศัน์เพื่อการศึกษา ทั้งน้ี 

เน่ืองจากวา่การผลิตรายการโทรทศัน์ หน่ึงๆ  ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย นอกจากฝ่ายผลิตรายการแลว้ 

ยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากนกัวชิาการสาขาต่างๆ ในการเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเฉพาะสาขาวชิานั้นๆ เพื่อใหก้าร

ผลิตรายการถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวจ้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติในท่ีสุด โดยดูจากประเทศท่ีเจริญแลว้นั้นมีการใชส่ื้อกนัอยา่งแพร่หลาย 

 ในการอบรมคร้ังน้ีมีผูเ้ข้าร่วมการอบรมทั้ งส้ิน 53 คน มาจากภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 51 คน 

ภาคเอกชน 2 คน แบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี 3 วนั ประกอบดว้ยการบรรยาย 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. โทรทศัน์เพือ่การศึกษา 

2. โทรทศัน์เยาวชน 

3. การเขียนบทโทรทศัน์ 

4. ดนตรีและเสียงประกอบ 

5. อุปกรณ์ถ่ายโทรทศัน์และกลอ้งถ่ายโทรทศัน์ 

6. อุปกรณ์เทปโทรทศัน์และอุปกรณ์ตดัต่อภาพ 

7. เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 ภาคปฏิบติัมี 4 วนั โดยมอบหมายงานเป็นกลุ่มๆ ละ 12-13 คน ให้ผลิตรายการโทรทศัน์กลุ่มละ 1 เร่ือง

ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จาํกดัรูปแบบรายการและวนัสุดทา้ยของการอบรมให้เสนอผลงานรายการโทรทศัน์

ท่ีผลิตข้ึนภายใน 4 วนัน้ี โดยให้นาํเสนอผลงานทุกกลุ่มและเชิญอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ พร้อมผูเ้ขา้รับการ

อบรมทุกท่านเขา้ประชุม วจิารณ์ผลงาน 

 

 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



ความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ 

  

 1.  โทรทัศน์เพือ่การศึกษา 

ปัจจุบนัการศึกษาเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับมนุษย์ทุกวยั เน่ืองจากวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีการ

เปล่ียนแปลงและพฒันาการไปอยา่งรวดเร็วและไม่หยดุย ั้ง ดงันั้นมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งขวนขวายและเพิ่มพูนความ

รู้อยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทนัตามวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงน้ี ด้วยเหตุผลดงักล่าวโทรทศัน์จึงมีบทบาทสําคญัต่อ

การศึกษา เพราะโทรทศัน์สามารถนาํส่ิงท่ีห่างไกล หาดูไดย้าก หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ นาํมาใหศึ้กษาทนัต่อเวลา 

และสถานการณ์ สามารถดูซํ้ าก่ีคร้ังก็ได ้ไม่จาํกดัเวลา สถานท่ี บทโทรทศัน์ท่ีดี อาจใช้แทนอาจารยไ์ด ้ฯลฯ จะ

เห็นไดว้า่โทรทศัน์มีความสาํคญัมากต่อการศึกษา 

ในวงการแพทยน์ั้นโทรทศัน์เพื่อการศึกษายิ่งเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัมาก เพราะบุคลากรทางดา้นน้ียงั

ขาดแคลนอยู่มาก แพทย์นอกจากมีหน้าท่ีตรวจรักษาคนไขแ้ล้ว แพทยส่์วนใหญ่ยงัตอ้งมีหน้าท่ีสอนแพทย์

ดว้ยกนัอีก ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแกไ้ขได ้ถา้รู้จกันาํโทรทศัน์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น  

-  แก้ปัญหาการขาดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการใช้โทรทัศน์บันทึกการบรรยายของวิทยากร

ผูท้รงคุณวุฒิไวทุ้กคร้ังท่ีมีการบรรยาย และนาํเทปนั้นมาเผยแพร่แก่ผูส้นใจให้ทัว่ถึง โดยวิทยากรไม่จาํเป็นตอ้ง

สอนในเร่ืองนั้นๆ ซํ้ าหลายๆ คร้ัง 

-  ปัญหาการถ่ายทอดความรู้  เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล แพทยบ์างท่านสอนเก่ง บางท่าน

สอนไม่เก่ง แพทยท่ี์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากมาย แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้นได ้ก็

นบัว่าเป็นความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมากดงันั้น การรู้จกันาํโทรทศัน์มาใช้ประโยชน์จะสามารถ

แกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้

-  ใช้ในการแก้ปัญหาอืน่ๆ เช่น ในกรณีท่ีมีการผา่ตดัท่ีสาํคญั การเขา้ไปมุงดูมากๆ ระหวา่งการผา่ตดัยอ่ม

เป็นการไม่สะดวกและปลอดภยั การใช้โทรทศัน์บนัทึกและถ่ายทอดวงจรปิดจะเป็นการสะดวกกว่า ทั้ งยงั

สามารถนาํเทปบนัทึกนั้นมาทาํการตดัต่อใหม่ ให้ได้เฉพาะภาพท่ีสําคญั และยงัสามารถย่นย่อเวลา และใน

ระหว่างดูสามารถหยุดภาพเพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือดูซํ้ า เพื่อให้เกิดความเขา้ใจยิ่งข้ึน ฯลฯ ซ่ึงในระหว่างการ

ผา่ตดัจริง ไม่สามารถทาํเช่นนั้นได ้

โทรทศัน์การศึกษามีประโยชน์ต่อวงการแพทยม์าก ถา้รู้จกันาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงันั้นโรงพยาบาล

ราชวถีิควรมีการกระตุน้ให้ต่ืนตวัและสนใจใชโ้ทรทศัน์ให้มากกวา่น้ี เพราะเท่าท่ีเป็นอยูย่งัใชไ้ม่มาก ส่วนใหญ่

ใช้บนัทึกเหตุการณ์สําคญัและการประชุมการบรรยายพิเศษ สําหรับบนัทึกการผ่าตดัท่ีสําคญัมีบา้ง แต่ยงัไม่

แพร่หลายและไม่มีการนาํมาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
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2.  โทรทัศน์เยาวชน 

นบัวนัส่ือโทรทศัน์จะยิง่มีบทบาทสาํคญัและมีอิทธิพลต่อชีวติคนเราเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากโทรทศัน์เป็น

ส่ือท่ีมีการพฒันาสูง สามารถรับ-ส่ง สารได้รวดเร็วแพร่หลายทนัเหตุการณ์ ทั้งยงัรับรู้ไดท้ั้งภาพและเสียงไป

พร้อมๆ กนั ดงันั้นผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือชนิดน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีควรคาํนึงอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน

ของชาติท่ีเป็นเด็ก เพราะเด็กมีประสบการณ์ท่ีจาํกดั ถูกชกัจูงไดง่้าย เด็กมองอะไรง่ายไม่ซบัซ้อน ชอบเลียนแบบ 

และดูอะไรซํ้ าๆ ไม่เบ่ือง่าย เป็นตน้ ดงันั้นการผลิตรายการเด็กจึงตอ้งระมดัระวงัใส่ใจให้มากผูผ้ลิตรายการควรมี

ความรับผิดชอบต่อผลกระทบน้ี เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ แมผู้ไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตรายการก็ควร

ใหค้วามสนใจพิเศษโดยช่วยกนัคดัเลือกรายการท่ีดีและเหมาะสมใหเ้ด็กชม 

รายการเด็กส่วนใหญ่เก่ียวกบัการท่องเท่ียวการสํารวจ การอบรมบ่มนิสัย สอนให้ทาํ เล่าเร่ืองและเป็น

การผสมผสานเน้ือหาทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

 

3. การเขียนบทโทรทัศน์ 

 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการผลิตรายการโทรทศัน์ คือ การเขียนบท ทุกคน เขียนบทโทรทศัน์

ไดแ้ต่จะมีคุณภาพดีเพียงใดข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัเฉพาะตวัและความเขา้ใจส่ือนั้นๆ  ดงันั้น ผูเ้ขียนบทควรรู้เร่ือง

ธรรมชาติของส่ือ องคป์ระกอบต่างๆ เช่น มุมกลอ้ง การเคล่ือนกลอ้ง เป็นตน้ โรงพยาบาลควรจดัโครงการอบรม

การเขียนบทโทรทศัน์เพื่อการศึกษาแก่ผูส้นใจทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

บทโทรทศัน์เปรียบบได้กับแผนงานการผลิตถ้าแผนงานวางไวดี้ การดาํเนินงานก็สะดวกเรียบร้อย 

แผนงานมีการปรับเปล่ียนไดบ้ทโทรทศัน์สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

คุณสมบัติของผู้เขียน 

1.  Creative-Inventiveness = มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดจากส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ ผกูใหเ้ป็นเร่ือง 

2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรู้อยากเห็น ปรารถนาท่ีจะไดข้อ้มูล 

3. Discipline = มีวนิยั เขียนบทตรงกาํหนด 

4. Perseverance = ควรเพีนรพยายาม มานะบากบัน่ ฝึกฝนตนเอง 

5. Knowledge of The Media = ความเขา้ใจส่ือนั้นๆ เช่นภาพและเสียงตอ้งไปดว้ยกนัได ้

6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เขา้ใจง่าย เหมาะกบัเน้ือหาและกลุ่มเป้าหมาย 

 

4. ดนตรีและเสียงประกอบ 

ดนตรีและเสียงประกอบเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการผลิตรายการโทรทศัน์ แมว้่าดนตรีและเสียง

ประกอบจะไม่สําคญัเท่าภาพและคาํบรรยาย แต่ก็มีความสําคญัยิ่งต่อรายการโทรทศัน์ โดยเปรียบเทียบไดก้บั

การทาํขนมเคก้ ภาพและคาํบรรยายเปรียบไดก้บัเน้ือเคก้ ดนตรีและเสียงประกอบเปรียบไดก้บัหน้าเคก้ท่ีช่วย

เพิ่มรสชาติความอร่อยน่ารับประทานแก่เค้ก ดนตรีและเสียงประกอบก็เช่นกนั ช่วยเพิ่มอารมณ์ความสนุก

ต่ืนเตน้ระทึกใจแก่รายการ ถา้ใส่ดนตรีและเสียงประกอบไม่เหมาะสม อาจทาํให้รายการนั้นเสียได ้การใส่ดนตรี
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และเสียงประกอบควรนึกไวใ้นใจเสมอวา่ผูช้มตอ้งการเสียงนั้นหรือไม่ หรือถา้หาเสียงประกอบใส่ไม่ได ้อาจใช้

การเขียนคาํบรรยายแทนเสียงประกอบได ้

 การสั่งเสียงดนตรีสามารถใชค้าํสั่งบอกอารมณ์ได ้(Mood) ตอ้งการเพลงเศร้า สนุกสนานหรือใส่ช่ือเพลง 

ช่ือแผน่ หนา้ ร่อง เวลา เป็นตน้ สั่งใหล้ะเอียด การสั่งเสียงประกอบ สั่งให้ชดัเจน เช่น เสียงรถไฟกาํลงัจอด สียง

ลูกบิด เปิดประตู เป็นตน้ 

 

5. อุปกรณ์ถ่ายโทรทศัน์และกล้องถ่ายโทรทศัน์ 

 อุปกรณ์ดา้นน้ีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว และไม่หยดุย ั้งทั้งน้ีเพื่อให้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั เคร่ืองมือ

ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตรายการตอ้งใชเ้ทคโนโลยสูีง ราคาก็สูงตาม เคร่ืองมือเหล่าน้ีเหมาะกบังานดา้นธุรกิจการคา้

และการโฆษณา การรายงานข่าวสารต่างๆ ท่ีมีการแข่งขนัสูงเช่น การเสนอข่าวให้ทนัต่อเวลาและเหตุการณ์ท่ี

สาํคญั เป็นตน้ 

 การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีควรคาํนึงถึงความตอ้งการและความจาํเป็น โดยเฉพาะในหน่วยงาน

ราชการท่ีมีงบประมาณจาํกดั ควรคาํนึงถึงเร่ืองน้ีใหม้าก เพราะเทคโนโลยีดา้นน้ีมีการพฒันาสูง มีรุ่นใหม่ๆ ผลิต

ออกมาเสมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในปัจจุบนั 

 

6. อุปกรณ์เทปโทรทศัน์และอุปกรณ์ตัดต่อภาพ 

 การผลิตรายการโทรทศัน์นอกจากมีความรู้เร่ืองหลกัการทฤษฎีในการถ่ายภาพและตดัต่อภาพแลว้การ

ใชเ้ทคนิคของอุปกรณ์การถ่ายภาพและตดัต่อภาพก็เป็นส่ิงจาํเป็น 

 อุปกรณ์ท่ีมีอยูถ่า้ไม่นาํมาใชใ้หเ้ตม็ความสามารถของอุปกรณ์เคร่ืองมือแลว้ก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด แม้

จะเป็นอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ราคาแพง เทคโนโลยสูีง แต่ใชไ้ม่ถูกตอ้ง ก็ไม่มีคุณค่า คุม้กบัเคร่ืองมือนั้น เราจึงควรใช้

ความรู้ความสามารถของตน โดยนาํหลกัการและทฤษฎีท่ีเรียนมาไปประยุกต์ใช้กบัเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ ให้เต็ม

ความสามารถของเคร่ืองมือและใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

ขอ้ควรคาํนึง ไม่ควรใช้เทคนิคมากเกินไป จนอาจทาํลายสาระเน้ือหาของเร่ือง ควรใช้เทคนิคอย่าง

พอเหมาะเพื่อใหเ้น้ือหาน่าสนใจและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

7. เทคโนโลยสีมัยใหม่ 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่มีการเน้นย ํ้าอยู่เสมอว่า งานดา้นน้ีมีการพฒันาสูง เน่ืองจากมีเคร่ืองมือส่ือสาร

ใหม่ๆ ออกมาอยูเ่สมอ ทั้งยงัมีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย รวดเร็ว จนเรียกไดว้า่ยคุน้ีเป็นยคุของการส่ือสารก็วา่ได ้

 เพื่อให้ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ จึงขอแนะนาํเคร่ือง Visual Presenter EV 408 เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ มี

การพฒันาให้เหมาะกบัการใชง้านหลายๆ อยา่งภายในเคร่ืองเดียวกนั (One for All. All in One.) คุณสมบติัของ

เคร่ืองมือสามารถแก้ปัญหาความยุ่งยากในการเตรียมส่ือ กรณีท่ีมีการประชุมด่วน มีขอ้มูลอะไรอยู่ในมือก็

สามารถนาํเสนอได ้ทั้งยงัสะดวกไม่ตอ้งยุ่งยากกบัการติดตั้งอุปกรณ์หลายอยา่ง สามารถใชอุ้ปกรณ์เพียงคร่ือง

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 



เดียว แต่สามารถใชไ้ดก้บัส่ือแผน่ใส เอกสาร สไลด์ และอ่ืนๆ ผูใ้ช้สามารถควบคุมเคร่ืองเองได ้สะดวกสบาย 

ประหยดัเวลา อุปกรณ์ และกาํลงัคน (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบทา้ย) 

 

ข้อคิดเห็นและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากภาคปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน 

การอบรมในคร้ังน้ี ทาํใหไ้ดมี้โอกาสพบปะใกลชิ้ดบุคคลอาชีพเดียวกนั ซ่ึงในอนาคตถา้มีโอกาสผลิต

รายการโทรทศัน์ ก็สามารถขอความร่วมมือกนัได ้เพราะโรงพยาบาลราชวิถี ยงัมีเคร่ืองมือไม่ครบในการจดัการ

ทาํรายการโทรทศัน์ ทั้งน้ี ยงัได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน ซ่ึงเป็น

ประโยชน์อยา่งมากในการอบรมคร้ังน้ี 

ในการเสนอผลงานคร้ังน้ี ได้รับประโยชน์มาก จากการได้ฟังคําวิจารณ์ ติชม เสนอแนะ จาก

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่มีอคติต่อผลงานและต่อผูผ้ลิต ทาํให้ได้รับคาํติชมท่ีเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถ

ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน นบัวา่มีคุณค่าต่อผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นอยา่งมาก 

กลุ่มพฒันาบุคลากร  กองการเจา้หนา้ท่ี 
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