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โครงการงบรายจ่ายอ่ืน เงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 3D Animation 
ลักษณะโครงการ 
       (    )  1.1   การส่งเสริม  ความตระหนัก  ปลูกฝังจิตส านึก 
       (    )  1.2   การสืบสาน  การพัฒนา  การอนุรักษ์ 
       (  / )  1.3   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การประชุม  การสัมมนา 
       (    )  1.4   การจัดนิทรรศการ 
       (    )  1.5   การศึกษา  การศึกษาดูงาน 
       (    )  1.6   อ่ืน ๆ     

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
(  / )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(  / )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และ 
  ร่วมมือกับศิษย์เก่า) 
(  / )  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(  / )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบยุทธศาสตร์) 

            ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 14 คน)  
            มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 
            -    การเรียนการสอนวิชา.............................................................................................  
                  ............................................................................................................. .................. 
            -    การวิจัย เรื่อง...........................................................................................................  
                  .............................................................................. .................................................. 
            -    การบริการวิชาการ เรื่อง..........................................................................................  
                 ................................................................................................................................ 
            ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.........(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการของภาครัฐ  
            เอกชน ชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น)...................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน้าโครงการ  นายเพชร  สายเสน รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านสื่อต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 

ก็เช่นกัน ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านการผลิตรายการโทรทัศน์หรือด้านอิเลิร์นนิ่ง จึงต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบ
การน าเสนอให้ดูน่าสนใจ เพ่ือที่จะดึงดูดผู้ชม ให้มาสนใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ซึ่งนับว่า เป็นโจทย์ที่ยากใน
ปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่หลายของสื่อ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันอย่างมาก โดยได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 , 5 และ 7 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 -2555 มุ่งเน้น
พัฒนาด้านหลักสูตรและระบบการศึกษา  ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและบุคลากรทางการศึ กษาให้มี
ความสามารถในการใช้ ICT รวมถึงส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e-University 

  
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงได้

จัดท าหลักสูตร 3D Animation ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร ได้มีแนวคิดและมุมมองใหม่ ส าหรับการ
ผลิตงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยการเรียนการสอน
จะเน้นทางด้าน การคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ งานโฆษณา ภาพยนตร์  Effect Title Logo เป็นต้น โดยเน้นที่กระบวนคิดในการผลิตงาน 
ตามล าดับขั้นในการท างานจริงในวงการผลิตงาน Animation โดยเริ่มต้นจาก กระบวนคิด ก าหนดเรื่องราวด้วย 
Story board และล าดับขั้นการสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพ่ิม 
Acting ให้กับตัวละคร และ เทคนิคพิเศษ การท าEffect และ Simulation จบขั้นตอนการผลิตงาน Output 
ออกเป็นผลงาน Animation ได้ นอกจากนั้น ผู้เรียน ยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและ       
ผู้ช านาญงานในสายอาชีพอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และฝึกทักษะ ทางด้าน การคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจ 
ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 
2. เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 
3. เพ่ือเรียนรู้ถึงเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
ในวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   14  คน 
2. วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก                         จ านวน    1  คน 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3  (ตึกการโรงแรม)  ชั้น 4   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(ศูนย์พณิชยการพระนคร)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2555  จ านวน  4 วัน  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ปี 2555 ปี 2555 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ประชุมวางแผน          
2. จัดท าโครงการ          
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ          
4. ด าเนินโครงการ          
5. ประเมินผลโครงการ          
6. ติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยน์          

 
งบประมาณ             26,400 บาท      (สองหม่ืนหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอ่ืนค่าใช้จ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 

1. ค่าตอบแทน  14,400  บาท   
ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 3,600 บาท จ านวน  4 วัน 14,400   บาท 
(1 คน x 6 ชม x 600 บาท )  

2. ค่าใช้สอย      12,000  บาท   
ค่าอาหารว่าง              750 บาท จ านวน  4 วัน  3,000    บาท 
(15 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
ค่าอาหารกลางวัน            2,250 บาท จ านวน  4 วัน  9,000    บาท 
(15 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)  

 
รวมทั้งสิ้น                26,400 บาท      (สองหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
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หลักสูตร 3D Animation 
 

วัน/เวลา 08:30-10:00 10:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 

 
วันที5่

มิถุนายน 
2555 

 
เรียนรู้ พื้นฐานการ
ใช้งานโปรแกรม 

3dsmax 

 
เรียนรู้ พื้นฐานการใช้

งานโปรแกรม 
3dsmax 

 
 

 
 

 
 
 
 

พักกลางวัน 

เริ่มต้นการคดิงาน
แบบ Project ด้วย 

Story board รวมถึง
การสร้างบริหาร
จัดการส่วนต่างๆ 

เริ่มต้นการคดิงาน
แบบ Project ด้วย 

Story board 
รวมถึงการสร้าง
บริหารจดัการ 

ส่วนต่างๆ 
 

วันที6่
มิถุนายน 
2555 

วิธีการเรียงล าดับ 
story board อย่าง
ง่ายๆ เพื่อให้รู้ล าดับ

การท างานจริง 
(timing rough cut) 

วิธีการเรียงล าดับ 
story board อย่าง
ง่ายๆ เพื่อให้รู้ล าดับ

การท างานจริง 
(timing rough cut) 

 
Camera, Light, 

Material 

 
Camera, Light, 

Material 

 
วันที7่

มิถุนายน 
2555 

 

 
 
 

Acting Animate ขั้น
พื้นฐาน 

 
 
 

Acting Animate ขั้น
พื้นฐาน 

 
 

Effect 

 
 

Effect 

 
วันที8่

มิถุนายน  
2555 

 

 
 

Realflow Basic 

 
 

Realflow Basic 

 
Rendering เพื่องาน 

composite 

 
Rendering เพื่อ 
งาน composite 

 
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 

เรียนรู้ พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3dsmax  
- ท าความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆ 
- กลุ่มเครื่องมือ Create และการสร้างวัตถุพ้ืนฐาน 
- การปรับแต่งวัตถุพ้ืนฐานจากหมวด Modify และ Parameters 
- การตั้งชื่อและเปลี่ยนสีวัตถุจากหมวด Modify 
- กลุ่มเครื่องมือปรับแต่งวัตถุ Move, Scale, Rotate 
- กลุ่มเครื่องมือควบคุมหน้าจอ การ Pan, Zoom, Rotate 
- ค าสั่งและคีย์ลัดในการเรียกเครื่องมือต่างๆ 
- การซ่อนและแสดงวัตถุ (Hide Selection) 
- การใช้ค าสั่ง Group 
- แนะน าเครื่องมือ Modifiers เบื้องต้น เช่น Bend, Taper, Noise 
- ทดลองท างานในเวลาเรียน จากวัตถุพ้ืนฐาน 
- ทดลองใช้พื้นผิวและแสงเบื้องต้น 
- การ Render ภาพนิ่งออกไปใช้งานแบบ JPG 
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เริ่มต้นการคิดงานแบบ Project ด้วย Story board รวมถึงการสร้างบริหารจัดการส่วนต่างๆ  
- การสร้าง Story board 
- เรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลต่างๆ ในการสร้างงาน animation 
- วิธีการใช้งาน Timesheet 
- การจัดการ schedule การท างาน 
- รู้จักกับ Shot Animation 
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 
วิธีการเรียงล าดับ story board อย่างง่ายๆ เพื่อให้รู้ล าดับการท างานจริง (timing rough cut) 
- เทคนิคการเรียงล าดับ story board และ วาง Timing ในงานAnimation 
- Animate ตัวละคร ตาม story board ตามท่ีวางแผนไว้ 
Camera, Light, Material  
- การใช้มุมกล้องและเลนซ์แบบต่างๆ 
- การจัดวางไฟในห้องแบบง่ายๆ ด้วย Omni , Target Spot 
- การใส่เงาให้กับไฟ , การปรับค่าเงา 
Basic Animation 
- เข้าใจหลักการสร้างงาน animation วัตถุ และ ตัวละคร  
- แนะน าระบบ Animation เบื้องต้น 
- การปรับแต่ง Time Config 
- การใช้ Render Preview ตรวจงานก่อน Output  
- การใช้ Safe Frame เพ่ือให้ขนาด output ลงในจอทีวี  

 - การ Output avi 
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 
Acting Animate ขั้นพื้นฐาน 
 รู้จักการก าหนดอารมณ์ ท่าทางของตัวละคร  
- walk cycle คือ การก าหนดท่าทางการเดิน ของตัวละคร 
- run cycle คือ การก าหนดท่าทางการวิ่ง ของตัวละคร 
Effect  
- พ้ืนฐานการใช้ Particle basic ของ 3dsmax 

 - เทคนิคพิเศษ ของการใช้ Plugin After Burn ควบคู่กับ Particle ของ 3dsmax 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555 
Realflow Basic  
- ท า simulation น้ า แนวคิดในการท างาน กับ 3dsmax เช่น การเทน้ า ออกจากแก้ว 
- การสร้าง และ ควบคุมลักษณะการเคลื่อนที่ ของน้ า เช่น การเทน้ า (gravity) 
- การท างานร่วมกันของ 2 วัตถุ เช่น หยิบจับสิ่งของ  
- การ import/export ระหว่าง 3dsmax กับ Real flow 
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Rendering เพื่อ งาน composite  
- การ Composite งาน Animation 
- การ Output ออกเป็น AVI,Quicktime 

 - การ Render to element คือ แยกสี แสง เงา และ ความมันวาว ออกจากกัน 
 

การประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกตการณ์มีส่วนร่วม 
2. ท าแบบประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 
3. ปริมาณและคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งานจากโปรแกรมสามมิติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อการสอน สถาปัตยกรรม การ์ตูนแอนิเมชั่น งาน
โฆษณา งานภาพยนตร์ วิดีทัศน์  และเรียนรู้ถึงขั้นตอนการท างานแบบมืออาชีพ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุดโดยเรียนรู้ 
 

การรายงานผล 
 รายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานที่กองนโยบายและแผนก าหนด  และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
 

๑. นายเพชร  สายเสน 
๒. นางสาวณัฏฐริกา  คล้ายสงคราม 
๓. นางสาวรักอนงค์  ชมปรีดา 
๔. นางสาวปริญญ์  โชคอุดมไพศาล   
๕. นายภาณุพงศ์  พันธ์บัวหลวง 
๖. นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร 
๗. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร 
๘. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล 
๙. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์ 
๑๐.  นางสาววันธนา  แก้วผาบ 
๑๑.  นายชนาธิป  งามนุสนธิ์กิจ 
๑๒.  นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
๑๓.  นายมงคล  ชนะบัว 
๑๔.  นายกิตติ  แย้มวิชา 

รายช่ือวิทยากร  
 

 นายภานุเดช  รัตนวิศิษฐ์ 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   หลักสูตร 3D Animation   
จัดขึ้นระหว่าง วันจันทร์ที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555  ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3     (ตึกการโรงกรม   )4 
นั้น   4 ส านักวิทยบริการกละเทคโนโลยีสารสนเทศ )ศูนย์พณินยการพระนคร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

รานมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนกละบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University   การด าเนินงานได้รับงบประมาณ 26,400 บาท มีผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมจ านวน 15 คน สิ้นค่าใช้จ่าย 26,400 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบกทน 14,400 บาท 
ค่าใน้สอย 12,400 บาท 
ค่าวัสดุ     - บาท 

  

  จากการประเมินผลโครงการพบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากคือ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.71 การประเมินวิทยากร  ผู้เข้าอบรมมีความพอใจอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.86  คิดเป็นร้อยละ 77.14  ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.57 ด้านการน าความรู้ไปใน้
ประโยนน์  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใน้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 88.89 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
อบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.95 
 

ปัญหาอุปสรรค 
   1. ระยะเวลาในการจัดอบรมยังไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวกบบ 3 มิติ มีเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างมาก จ าเป็นต้องใน้เวลาในการเรียนรู้กละน าไป
ฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย 
 2. ทักษะกละความรู้พ้ืนฐานของผู้เข้ารับการอบรมกตกต่างกัน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ 
 
 

ข้อเสนอะกนะ 

1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาพัฒนาทักษะการใน้โปรกกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานทางด้าน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวกบบ 3 มิติ 

2.  สนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืนๆ เน่น Advance Editing & Workshop กละหลักสูตร 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร ระบบการจัดการ
เรียนการสอน LMS กละการประยุกต์ใน้ Internet จัดขึ้นระหว่าง  วันจันทร์ที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555          
ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง  อาคาร 3     (ตึกการโรงกรม   )4  นั้น  ส านักวิทยบริการกละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
)ศูนย์พณินยการพระนคร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรานมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการใน้โปรกกรม Autodesk 3ds Max 2010 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่จะ
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น e – University    

 1 . ผลการด าเนินงานด้านการจัดการในภาพรวม 

1.1  ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 14  คน 
    1.2  งบประมาณท่ีได้รับ 26,400 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน 15 คน  
สิ้นค่าใช้จ่าย 26,400 บาท ประกอบด้วย 
 

ค่าตอบกทน 14,400 บาท 
ค่าใน้สอย 12,000 บาท 
ค่าวัสดุ      - บาท 

          รวม               21,330        บาท 
 

   1.3  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือ 4.29  คิดเป็นร้อยละ 85.71 จากผู้ตอบกบบสอบถาม 14 คน  
 
2 .ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใน้ประโยนน์ กละ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1  ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ใน 
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.86  คิดเป็นร้อยละ 77.14 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลังจากอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรม 
เพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ย 4.93  คิดเป็นร้อยละ 98.57 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
ไปใน้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.38 

    1.4  ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านอยู่ใน    
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.95 
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  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 3D  
Animation โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให้มีทักษะและความสามารถในใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2010 เพ่ือน าไปใช้ประกอบการผลิต
สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  5 – 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง  
อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีผู้เข้าอบรมรวม 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 26,400 บาท  

  ผลการประเมินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบประเมินผลจ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.23 คิดเป็น  
ร้อยละ 84.62 ความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.71  
หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็น ร้อยละ 98.57 
และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12    
คิดเป็นร้อยละ  82.38 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉลี่ย 4.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.95 โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้การใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มิถุนายน 2555 
 

 

 

 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2555 ส านักวิทยบริการฯ  ข 

 

สำรบัญ 

 
1. ค าน า 

2. สารบัญ 
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7. แบบประเมินผล 

8. ประมวลภาพกิจกรรม 

9. หลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์ 

10. หลักฐานทางการเงิน 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
         หน้ำ 
          ก 

ข 

1 

7 

8 

 

11 

 
18 

19 

22 

25 

 

 

 

 



 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  2555  ส านักวิทยบริการฯ                                                        10 

 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร 3D Animation มีผลการด าเนิน 

งานดังนี้        
 
1. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการ 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 14 คน และวิทยากร 1 คน  มีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 1.2 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด     
มีค่าเฉลี่ย  4.29  คิดเป็นร้อยละ  85.71 
 
 

ผลการประเมิน  
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร 3D Animation ด าเนินการอบรม

วันที่  5 - 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร 3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น 4 ส านักวิทยบริการ    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปผลได้
ดังนี้ 
 
การประเมินผลโครงการ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 
3D Animation บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน 14  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
หลักสูตร 3D Animation บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน      
14  คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี 1 ฉบับ ได้แก่ 
 แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  หลักสูตร 3D Animation  
ลักษณะแบบสอบถาม Online แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ตอนที่   2  ความคิดเห็นด้านการอบรม 
   ตอนที่   3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

1. ผลการประเมินตนเองด้านวิทยากร ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ และ 
    ด้านประสิทธิภาพ 

1.1 ด้านวิทยากร จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.14 

1.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ หลังการอบรม อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.57 

1.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12  คิดเป็นร้อยละ 82.38 

1.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในด้านประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นร้อยละ 85.95 
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 จากการสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม จ านวน  30  คน รายละเอียดข้อมูลทั่วไป            
 ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
  เพศ   
         ชาย 8 57.15 
         หญิง 6 42.85 
 อายุงาน   
         0-3 ปี  8 57.14 
         4-8 ปี  5 35.71 
         9-15 ปี 0 0 
        16-20 ปี 0 0 
        20 ปี ขึ้นไป 1 7.14 
 การศึกษา   
       ปวส. 0 0 
       อนุปริญญา 0 0 
       ปริญญาตร ี 10 78.57 
       ปริญญาโท 3 21.43 
       ปริญญาเอก 0 0 
 สถานะ   
       อาจารย ์ 1 7.14 
       บุคลากรสายสนับสนุน 13 92.86 

 

จากตารางที่ 1  มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  14 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100  เป็นเพศชายจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 เพศหญิงจ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  
เป็นผู้ที่มีอายุงาน 0 - 3 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 อายุงาน 4 - 8 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71 และอายุงาน 20 ปี ขึ้นไปจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ผู้เข้ารับการอบรม
มีต าแหน่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 
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1. ความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม 
 ก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Autodesk 
3ds Max อยู่ในระดบัน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.29  คิดเป็นร้อยละ 25.71 ท าให้บุคลากรไม่สามารถพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจดี
ขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.93  คิดเป็นร้อยละ 98.57  ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้มาผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
 
 

2. การประเมินตนเอง 
 จากผลการประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยใช้แบบ
ประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 2   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านวิทยากร 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การเตรียมตัวและความ
พร้อมของวิทยากร 

1 
(7.14) 

5 
(35.71) 

8 
(57.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.50 
(70.00) 

มาก 

2. สามารถอธิบายเนื้อหาได้
ชัดเจนและตรงประเด็น 

2 
(14.29) 

11 
(78.57) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 
(81.43) 

มาก 

3. ใช้ภาษาที่เหมาะสม  
เข้าใจง่าย 

1 
(7.14) 

12 
(85.71) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(80.00) 

มาก 

4. สามารถตอบค าถามไดต้รง
ประเด็น 

1 
(7.14) 

11 
(78.57) 

2 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 
(78.57) 

มาก 

5. วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม 

8 
(57.14) 

6 
(42.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 
(91.43) 

มาก
ที่สุด 

6. เอกสารประกอบการ
บรรยายมีความเหมาะสม 

0 
(00.00) 

2 
(14.29) 

11 
(78.57) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

3.07 
(61.43) 

ปาน
กลาง 

 รวม      3.86 
(77.14) 

มาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.14 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิทยากรมีจ านวนเพียงพอ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.43 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น และใช้
ภาษาท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80  
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ตารางที่ 3   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อนการอบรม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(7.14) 

2 
(14.29) 

11 
(78.57) 

1.29 
(25.71) 

น้อย
ที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลัง
การอบรม 

13 
(92.86) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.93 
(98.57) 

มาก
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ปรากฏผล ดังนี้ 

          ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด           
มีค่าเฉลี่ย 1.29 คิดเป็นร้อยละ 25.71 
         ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้หลังการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.93  คิดเปน็ร้อยละ 98.57 
          
 
ตารางที ่4   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

2 
(14.29) 

12 
(85.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 
(82.86) 

มาก 

2. สามารถให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่เพื่อนร่วมงานได ้

2 
 (14.29) 

12 
 (85.71) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.14 
(82.86) 

มาก 

3. มีความมั่นใจในการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

1 
 (7.14) 

13 
 (92.86) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 
(81.43) 

มาก 

 
รวม 

     4.12 
(82.38) 

มาก 

 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.38 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้  มีค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.86 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เพ่ือนร่วมงานได้    
มีค่าเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.86 มีความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.07      
คิดเป็นร้อยละ 81.43 
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ตารางที่ 5   การประเมินตนเองของผู้รับการอบรมต่อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย ระดับ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การให้บริการของเจา้หน้าท่ี 11 
 (78.57) 

3 
 (21.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.79 
(95.71) 

มาก
ที่สุด 

2. การประสานงาน อ านวยความ
สะดวกของเจ้าหนา้ที ่

11 
 (78.57) 

3 
 (21.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.79 
(95.71) 

มาก
ที่สุด 

3. สถานท่ีสะอาดและมีความ
เหมาะสม 

1 
(7.14) 

10 
(71.43) 

3 
(21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.86 
(77.14) 

มาก 

4. วัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึก  
มีความเหมาะสม 

3 
(21.43) 

9 
(64.29) 

2 
(14.29) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 
(81.43) 

มาก 

5. ระยะเวลาในการอบรม / 
สัมมนามีความเหมาะสม 

3 
(21.43) 

8 
(57.14) 

3 
(21.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 
(80.00) 

มาก 

6. ท่านมีความพึงพอใจในการ
อบรมครั้งนีโ้ดยรวม 

4 
(28.57) 

10 
(71.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.29 
(85.71) 

มาก 

 
รวม 

     4.29 
(85.71) 

มาก 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก         
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  4 . 2 9  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  8 5 . 7 1  ร ะดั บ ค ว าม พึ งพอ ใ จม า กที่ สุ ด  3 อั น ดั บ แ ร ก  คื อ  
การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ การประสานงาน อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ย 4.79  คิดเป็นร้อย
ละ 95.71 และวัสดุ / อุปกรณ์ในการฝึกมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.43   
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3.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผู้เข้ารับการอบรมจ านวน จ านวน 14 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ตามเป้าหมายแผนการฝึกอบรม  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงาน 3D 
Animation ด้วยโปรแกรม Autodesk 3ds Max ได้ดีขึ้น ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด 
 
4. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเอกสารประกอบการอบรมที่ละเอียด 
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม  
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แบบประเมินผล 
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หลักฐานการ 
น าไปใช้ประโยชน ์
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ตัวอย่างท่ี 1 การใช้ 3D Animation ในการสรา้งสื่อการเรยีนการสอนออนไลน์  
วิชา การสรา้งภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เบ้ืองต้น  (Introduction to  
3D Animation) 
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ตัวอย่างท่ี  2  การใช้ 3D Animation ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
                  ออนไลน ์รายวิชา Advanced 3D Animation 
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หลักฐาน 
ทางการเงิน 
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