คําชี้แจงในการจัดทํารายงานผลการฝึ กอบรม

(กรณีที่หน่ วยงานส่ งไปฝึ กอบรมกับหน่ วยงานภายนอก)
การจัดทํารายงานผลการฝึ กอบรม กรณีที่หน่ วยงานกรมปศุสัตว์ ไม่ ได้ เป็ นผู้จัดแต่ ส่งไปอบรมกับหน่ วยงาน
สถาบันภายนอกให้ ดําเนินการ ดังนี้ ประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ
1. การรายงานผลการฝึ กอบรม รู ปแบบการเขียนรายงานนี้ ไม่กาํ หนดรู ปแบบตายตัว สามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสม ดังตัวอย่างการรายงาน (แบบฟอร์ มส่ งอบรม 1) ทั้งนี้ควรประกอบด้วยสาระสําคัญต่าง ๆ
ดังนี้
1.1 รายงานการฝึ กอบรมเรื่ องอะไร ที่ไหน เมื่อไร หน่วยงานใดจัด และรายงานโดย
1.2 เอกสารประกอบรายงาน พิจารณาตามความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเสนอรายงาน
ซึ่ งอาจประกอบด้วย
- รายละเอียดเกี่ยวกับสาระของโครงการฝึ กอบรม
- เอกสารประกอบคําบรรยาย
- ผลงานที่ได้ปฏิบตั ิระหว่างการฝึ กอบรม
- อื่น ๆ
1.3 บทนํา ได้แก่ ความเป็ นมาของหลักสู ตร วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เป้ าหมายวิธีดาํ เนินการ วิธีการ
ประเมินผล และอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการฝึ กอบรมนั้น
1.4 การนําเสนอเนื้อหาประกอบด้วย
1.4.1. สรุ ปรายละเอียดเนื้อหาในประเด็นที่สาํ คัญครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
1.4.2 เสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าอบรมที่มีต่อโครงการฝึ กอบรมนั้นโดยจะ
กล่ า วเฉพาะเรื่ อง บางหัวข้อ บางประเด็ นหรื อทุ ก หัวข้อทั้ง หมดเรี ย งลํา ดับ ตามความ
เหมาะสมที่คิดว่าเป็ นประโยชน์สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน (การนําเสนออาจ
นําเสนอในรู ปแบบตารางหรื อบทความเพื่อความเหมาะสมในการถ่ายทอดและให้ง่ายต่อ
การทําความเข้าใจ)
1.5 บทสรุ ป ได้แก่ ส่ วนที่สาํ คัญที่ตอ้ งการกล่าวยํ้า เสนอประเด็นที่สาํ คัญเร่ งด่วนพยายามสรุ ปให้คลอบ
คลุมครบทุกประเด็น (นิยมเขียนลักษณะบทความเรี ยบเรี ยงทุกหัวข้อติดต่อผสมผสานกัน ไม่ต้ งั เป็ น
หัวข้อย่อยๆ)
2. การประเมิ นผลการฝึ กอบรม ให้ป ระเมิ นผลตามแบบประเมิ นผลการฝึ กอบรมของกองการ
เจ้า หน้า ที่ ดัง ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึ กอบรม (แบบฟอร์ มส่ งอบรม 2)
3. รายงานทั้ งข้ อ 1 และข้ อ 2 ให้ก รมทราบภายใน 60 วัน หลัง สิ้ นสุ ดการฝึ กอบรม และบันทึ ก เป็ น
ข้อมู ล ของหน่ วยงาน เพื่ อสรุ ป รายงานผลการส่ ง บุ ค ลากรเข้า รั บ การฝึ กอบรมกับ หน่ วยงานภายนอก
ประจํา ปี งบประมาณต่ อไป ดัง ตัว อย่า งสรุ ป รายงาน (แบบฟอร์ มส่ งอบรม 3)
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(ตัวอย่าง 1)
รายงานผลการฝึ กอบรม
โครงการหลักสู ตร “การถ่ายทําเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา”
วันที่ 1-7 มิถุนายน 2534
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานโดย นางภัทรวรรณ ลํ่าดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบรายงาน 8 ชุด
1. รายละเอียดโครงการการอบรม
2. การใช้ประโยชน์โสตทัศน์วสั ดุอุปกรณ์ในทางการศึกษา
3. ศูนย์วดี ีโอเทปโทรทัศน์กบั การศึกษา
4. การวางแผนผลิตรายงานเทปโทรทัศน์
5. การเขียนบทโทรทัศน์ และตัวอย่างบทโทรทัศน์ 1 เรื่ อง
6. การใช้เสี ยงประกอบ
7. แคตตาล็อคอุปกรณ์โสตทัศน์วสั ดุ 3 ชุด และรายการวีดีโอเทปส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
8. บทโทรทัศน์ (งานกลุ่ม)
บทนํา

การอบรมครั้ งนี้ มี ผูเ้ ข้า รั บ การอบรม 53 คน มาจากภาครั ฐบาล รั ฐวิส าหกิ จ 51 คน และจาก
ภาคเอกชน 2 คน โดยแบ่งการอบรมเป็ น ภาคทฤษฏี 3 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 1-3 มิถุนายน 2534 ผูบ้ รรยายเป็ น
วิทยากรจากหน่วยงานราชการและเอกชน ภาคปฏิบัติ 4 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 4-7 มิถุนายน 2534 โดยภาคปฏิบตั ิ
ได้มอบหมายงานให้ผลิตรายการโทรทัศน์ ความยาวของเรื่ องไม่เกิน 10 นาที ไม่จาํ กัดรู ปแบบรายการ เสนอ
เป็ นงานกลุ่ ม ๆ ละ 1 เรื่ อ ง แบ่ง ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมเป็ น 4 กลุ่ ม ๆ ละ 12-13 คน มี พี่ เลี้ ย งจากศู นย์บ ริ ก าร
สื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คอยอํานวยความสะดวก ให้คาํ แนะนําในการผลิตรายการกลุ่มละ 1
คน และให้ทุกกลุ่มนําเสนอผลงาน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2534 โดยเชิ ญอาจารย์และวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน
พร้อมทั้งผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกคน ร่ วมเข้าประชุมเพื่อวิจารณ์ผลงานและเสนอแนะให้คาํ ปรึ กษาต่างๆ จนครบทุก
กลุ่มแล้ว จึงปิ ดการอบรมโดยประธานกล่าวปิ ดการอบรม และมอบวุฒิบตั รแก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมทุกท่าน
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เนือ้ หา

สรุ ปเนื้ อหาพร้อมเสนอแนะความคิดเห็น และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ตามตาราง ดังนี้
วันที่
รายการการอบรม
ความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ
1 มิ.ย.34 โทรทัศน์เพือ่ การศึกษา
1.ในปั จจุบนั การศึกษาเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับมนุ ษย์ทุกวัยเนื่ องจาก
10.30โดย ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นวิท ยาการและเทคโนโลยีต่า งๆ มี ก าร
12.00 น. (รายละเอียดเนื้อหาดัง
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ วและไม่หยุดยั้ง ดังนั้น
เอกสาร...ที่แนบ)
มนุ ษย์จึงจําเป็ นต้องขวนขวายและเพิ่มพูนความรู้ อยู่เสมอเพื่อให้
ก้าวทันตามวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยเหตุดงั กล่าวโทรทัศน์จึง
มี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ การศึ ก ษา เพราะโทรทัศ น์ ส ามารถนํา สิ่ ง ที่
ห่ างไกล หาดูได้ยาก หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นํามาให้ศึกษาทันต่อ
เวลา และสถานการณ์ สามารถดูซ้ าํ กี่ครั้งก็ได้ ไม่จาํ กัดเวลา สถานที่
บทโทรทัศน์ที่ดี อาจใช้แทนอาจารย์ได้ ฯลฯ จะเห็นได้วา่ โทรทัศน์
มีความสําคัญต่อการศึกษามาก
ในวงการแพทย์น้ ันโทรทัศน์เพื่อการศึ ก ษายิ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ น
และสํ า คัญ มาก เพราะบุ ค ลากรทางด้า นนี้ ยัง ขาดแคลนอยู่ม าก
แพทย์นอกจากมี หน้าที่ ตรวจรั กษาคนไข้แล้ว แพทย์ส่วนใหญ่ยงั
ต้องมีหน้าที่สอนแพทย์ดว้ ยกันอีก ปั ญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้
ถ้ารู ้จกั นําโทรทัศน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
- แก้ปั ญ หาการขาดวิ ท ยากรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ โ ดยการใช้ โ ทรทัศ น์
บัน ทึ ก การบรรยายของวิ ท ยากรผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ไ ว้ทุ ก ครั้ งที่ มี ก าร
บรรยาย และนําเทปนั้นมาเผยแพร่ แก่ผสู ้ นใจให้ทวั่ ถึง โดยวิทยากร
ไม่จาํ เป็ นต้องสอนในเรื่ องนั้นๆ ซํ้าหลายๆ ครั้ง
- ปัญหาการถ่ายทอดความรู ้ เนื่ องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล
แพทย์แต่ละคนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แตกต่างกัน
ประสิ ทธิ ภ าพในการเรี ยนก็ แ ตกต่ า งกั น ถ้ า แพทย์ มี ค วามรู ้
ความสามารถมาก แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่นได้ ก็เป็ น
ความสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ นอย่า งมากดัง นั้น การรู ้ จ ัก นํา
โทรทัศน์มาใช้จะสามารถแก้ปัญหาได้
วันที่

รายการการอบรม

ความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ
- นําสิ่ งที่หาดูได้ยากมานําเสนอ เช่น กรณี ผา่ ตัดที่สําคัญการเข้าไป
มุงดูมากๆ ระหว่างการผ่าตัดย่อมเป็ นการไม่สะดวกและปลอดภัย
การใช้โทรทัศน์บนั ทึกและถ่ายทอดวงจรปิ ดจะเป็ นการสะดวกกว่า
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1 มิ.ย.34
13.3014.30 น.

วันที่
1 มิ.ย. 34
15.0016.00

ทั้งยังสามารถนําเทปบันทึกนั้นมาทําการตัดต่อใหม่ ให้ได้เฉพาะ
ภาพที่สําคัญ และยังสามารถย่นย่อเวลาโดยการทําการตัดต่อใหม่
ในระหว่างดูสามารถหยุดภาพ เพื่ออธิ บายเพิ่มเติมหรื อดูซ้ าํ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่ งในระหว่างการผ่าตัดจริ ง ไม่สามารถ
ทําเช่นนั้นได้
โทรทัศน์เยาวชน
2.นับวันสื่ อโทรทัศน์จะยิ่งมี บทบาทสําคัญและมี อิทธิ พลต่อชี วิต
โดย ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย คนเราเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากโทรทัศ น์ เ ป็ นสื่ อ ที่ มี ก ารพัฒ นาสู ง
สามารถรับ-ส่ งสารได้รวดเร็ วแพร่ หลายทันเหตุการณ์ ทั้งยังรับรู ้ได้
(ไม่มีเอกสารประกอบ)
ทั้งภาพและเสี ยงไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากสื่ อชนิ ด
เนื้อหาส่ วนใหญ่มุ่งเน้นถึง
อิทธิ พลของโทรทัศน์ท่ีมีผล นี้ จึงเป็ นสิ่ งที่ ควรคํานึ งอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน
ต่อเยาวชน เพราะเยาวชนนั้น ของชาติที่เป็ นเด็ก เพราะเด็กมีประสบการณ์ที่จาํ กัดถูกชักจูงได้ง่าย
มีประสบการณ์ที่จาํ กัด มอง เด็กมองอะไรง่ายไม่ซบั ซ้อน ชอบเลียนแบบ และดูอะไรซํ้าไม่เบื่อ
อะไรง่ายไม่สลับซับซ้อน ดู ง่าย เป็ นต้น ดังนั้นการผลิ ตรายการเด็กจึงต้องระมัดระวังใส่ ใจให้
อะไรซํ้าๆ ไม่เบื่อง่าย
มากผูผ้ ลิตรายการควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบนี้ เพราะเด็ก
เนื้อหารายการเด็ก
คื ออนาคตของชาติ แม้ผูไ้ ม่มีส่วนเกี่ ย วข้องในการผลิ ตรายการก็
- ท่องเที่ยว การสํารวจ
ควรให้ ค วามสนใจพิ เ ศษโดยช่ ว ยกัน คัด เลื อ กรายการที่ ดี แ ละ
- การอบรมบ่มนิสัย
เหมาะสมให้เด็กชม
- สอนให้ทาํ
รายการเด็กส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวการสํารวจ การ
- เล่าเรื่ อง
อบรมบ่มนิ สัย สอนให้ทาํ เล่าเรื่ องและเป็ นการผสมผสานเนื้ อหา
- ผสมผสานเนื้ อหาทั้งหมด ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
รายการการอบรม
ความคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ
ดนตรี และเสี ยงประกอบ
3.ดนตรี แ ละเสี ย งประกอบเป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ ง ของการผลิ ต
โดย ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย รายการโทรทัศ น์ แม้ว่า ดนตรี และเสี ยงประกอบจะไม่สําคัญเท่ า
(รายละเอียดเนื้อหาดัง
ภาพและคําบรรยาย แต่ก็มีความสําคัญยิ่งต่อรายการโทรทัศน์ โดย
เอกสาร...ที่แนบ)
เปรี ยบเทียบได้กบั การทําขนมเค้ก ภาพและคําบรรยายเปรี ยบได้กบั
เนื้ อเค้ก ดนตรี และเสี ยงประกอบเปรี ยบได้กบั หน้าเค้กที่ ช่วยเพิ่ม
รสชาติความอร่ อยน่ารับประทานแก่เค้กดนตรี และเสี ยงประกอบก็
เช่นกัน ช่วยเพิ่มอารมณ์ความสนุกตื่นเต้นระทึกใจแก่รายการ ถ้าใส่
ดนตรี และเสี ยงประกอบไม่เหมาะสม อาจทําให้รายการนั้นเสี ยได้
การใส่ ด นตรี แ ละเสี ย งประกอบ ควรนึ ก ไว้ใ นใจเสมอว่ า ผูช้ ม
ต้องการเสี ยงนั้นหรื อไม่ หรื อถ้าหาเสี ยงประกอบใส่ ไม่ได้อาจใช้
การเขียนคําบรรยายแทนเสี ยงประกอบได้
การสั่ง เสี ยงดนตรี ส ามารถใช้คาํ สั่ง บอกอารมณ์ ไ ด้ (Mood)
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ต้องการเพลงเศร้ า สนุ กสนานหรื อใส่ ชื่อเพลง ชื่ อแผ่น หน้า ร่ อง
เวลา เป็ นต้น สั่งให้ละเอียด การสั่งเสี ยงประกอบ สั่งให้ชดั เจน เช่น
เสี ยงรถไฟกําลังจอด เสี ยงลูกบิด เปิ ดประตู เป็ นต้น
อุปกรณ์ถ่ายทําโทรทัศน์และ 4.อุ ป กรณ์ ด้า นนี้ มี ก ารพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว และไม่ ห ยุ ด ยั้ง ทั้ง นี้
กล้องถ่ายโทรทัศน์
เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ ในปั จจุ บนั เครื่ องมื อต่างๆ ที่ ใช้ในการ
โดย อ.จรู ญศักดิ์ สุ ขวัฒโน ผลิตรายการต้องใช้เทคโนโลยีสูง ราคาก็สูงตาม เครื่ องมือเหล่านี้
(รายละเอียดเนื้อหาดัง
เหมาะกับงานด้านธุ รกิจการค้าและการโฆษณา การรายงานข่าวสาร
เอกสาร...ที่แนบ)
ต่ า งๆ ที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง เช่ น การเสนอข่ า วให้ ท ัน ต่ อ เวลาและ
เหตุการณ์ที่สาํ คัญ เป็ นต้น
การเลื อกใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ควรคํานึ งถึ งความต้องการ
และความจําเป็ น โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการที่มีงบประมาณ
จํา กัด ควรคํา นึ ง ถึ ง เรื่ องนี้ ใ ห้ม าก เพราะเทคโนโลยี ด้า นนี้ มี ก าร
พัฒนาสู ง มีรุ่นใหม่ๆ ผลิตออกมาเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานในปัจจุบนั
อุปกรณ์เทปโทรทัศน์และ
5.ในการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ น อกจากมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งหลัก การ
อุปกรณ์ตดั ต่อภาพ
ทฤษฎี ใ นการถ่ า ยภาพและตัด ต่ อ ภาพแล้ว การใช้ เ ทคนิ ค ของ
โดย อ.จรู ญศักดิ์ สุ ขวัฒโน อุปกรณ์การถ่ายภาพและตัดต่อภาพก็เป็ นสิ่ งจําเป็ น
บ. Greate Media Studio และ
อุปกรณ์ที่มีอยูถ่ า้ ไม่นาํ มาใช้ให้เต็มความสามารถของอุปกรณ์
Mr.Richard Wilson (ไม่มี
เครื่ องมือแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ ด แม้จะเป็ นอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
เอกสารประกอบ)
ราคาแพง เทคโนโลยี สู ง แต่ ใ ช้ ไ ม่ ถู ก ต้อ งก็ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า คุ ้ม กับ
เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ เครื่ องมื อนั้น เราจึ ง ควรใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถของตน โดยนํา
หลักการและทฤษฎีที่เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องมือที่มีอยู่ ให้
หลักการและทฤษฎีในการ
ถ่ายภาพและการตัดต่อภาพ เต็มความสามารถของเครื่ องมือและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
พร้อมทั้งให้ชม วีดีโอเทป
ข้อควรคํานึง ไม่ควรใช้เทคนิคมากเกินไปจนอาจทําลายสาระ
โดยให้สังเกตุเทคนิควิธีการ เนื้ อ หาของเรื่ อง ควรใช้ เ ทคนิ ค อย่ า งพอเหมาะเพื่ อ ให้ เ นื้ อ หา
ถ่ายภาพและตัดต่อภาพจาก น่าสนใจและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
วีดีโอที่ชม
การเขียนบทโทรทัศน์
6.องค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่ งในการผลิ ตรายการโทรทัศน์ คือ
โดย ร.ศ.อรนุช เลิศจรรยา
การเขียนบท ทุกคนสามารถเขียนบทโทรทัศน์ได้แต่จะมีคุณภาพดี
เพี ย งใดขึ้ น อยู่ก ับ คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตัว และความเข้า ใจสื่ อ นั้น ๆ
ดังนั้น ผูเ้ ขี ยนบทควรรู ้ เรื่ องธรรมชาติ ของสื่ อ และองค์ป ระกอบ
ต่างๆ เช่น มุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง เป็ นต้น
บทโทรทัศน์เปรี ยบบได้กบั แผนงานการผลิตถ้าแผนงานวาง
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ไว้ดี การดําเนิ นงานก็สะดวกเรี ยบร้ อย แผนงานมีการปรับเปลี่ยน
ได้บทโทรทัศน์สามารถปรับเปลี่ยนได้
คุณสมบัติของผู้เขียน
1. Creative-Inventiveness = มีความคิดสร้างสรรค์ คิดจากสิ่ ง
เล็กๆ น้อยๆ ผูกให้เป็ นเรื่ อง
2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรู ้ อยากเห็ น
ปรารถนาที่จะได้ขอ้ มูล
3. Discipline = มีวนิ ยั เขียนบทตรงกําหนด
4. Perseverance = ควรเพียรพยายาม มานะบากบัน่ ฝึ กฝนตนเอง
5. Knowledge of The Media = ความเข้าใจสื่ อนั้นๆ เช่นภาพ
และเสี ยงต้องไปด้วยกันได้
6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เข้าใจง่าย เหมาะกับ
เนื้อหาและกลุ่มเป้ าหมาย
ความสามารถในการเขี ย นบทโทรทัศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอนของบุ ค ลากรด้า นการแพทย์
เนื่ องจากบุ ค ลากรทางการแพทย์ค วามสามารถเฉพาะด้า นหาก
สามารถนํา ความรู้ ที่ มี อ ยู่ม าถ่ า ยทอดผ่า นสื่ อ โทรทัศ น์ ไ ด้ก็ จ ะ
สามารถขยายองค์ความรู ้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ทั้งต่อ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทัว่ ไป และประชาชนทัว่ ไปให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ดังนั้น
โรงพยาบาลควรจัด โครงการอบรมการเขี ย นบทโทรทัศ น์ เ พื่ อ
การศึ กษาแก่ ผูส้ นใจทุกท่ าน เพื่ อเป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนการ
สอน
3 มิ.ย. 34
13.0016.00 น.

เทคโนโลยีสมัยใหม่
โดย อ.เจริ ญ
เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ
การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในด้านนี้ มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ ว และ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ

7.จากที่กล่าวมาจะเห็ นว่ามีการเน้นยํ้าอยู่เสมอว่า งานด้านนี้ มีการ
พัฒนาสู ง เนื่ องจากมีเครื่ องมือสื่ อสารใหม่ๆ ออกมาอยูเ่ สมอ ทั้งยัง
มีการใช้อย่างแพร่ หลาย รวดเร็ ว จนเรี ยกได้ว่ายุคนี้ เป็ นยุคของการ
สื่ อสารก็วา่ ได้
เพื่ อ ให้ ท ัน สมัย ต่ อ เหตุ ก ารณ์ จึ ง ขอแนะนํา เครื่ อ ง Visual
Presenter EV 408 เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนาให้เหมาะ
กับการใช้งานหลายๆ อย่างภายในเครื่ องเดียวกัน (One for All. All
in One.) คุณสมบัติของเครื่ องมือสามารถแก้ปัญหาความยุง่ ยากใน
การเตรี ยมสื่ อ กรณี ที่ มีก ารประชุ มด่ วน มี ข ้อมู ลอะไรอยู่ใ นมื อก็
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7 มิ.ย. 34

ภาคปฏิบตั ิ
(ดูเอกสารหมายเลข 8)

8 มิ.ย. 34

เสนอผลงานกลุ่ม

สามารถนํา เสนอได้ ทั้ง ยัง สะดวกไม่ ต้อ งยุ่ง ยากกับ การติ ด ตั้ง
อุปกรณ์หลายอย่าง สามารถใช้อุปกรณ์เพียงเครื่ องเดียวแต่สามารถ
ใช้ได้กบั สื่ อหลายอย่าง เช่น แผ่นใส เอกสาร สไลด์ และอื่นๆ ผูใ้ ช้
สามารถควบคุมเครื่ องเองได้ สะดวก สบาย ประหยัดเวลา อุปกรณ์
และกําลังคน (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้าย)
จากการอบรมในครั้งนี้ ทําให้ได้มีโอกาสพบปะใกล้ชิดบุคคลอาชี พ
เดียวกัน ซึ่ งในอนาคตถ้ามีโอกาสผลิ ตรายการโทรทัศน์ ก็สามารถ
ขอความร่ ว มมื อ กัน ได้ เพราะขณะนี้ โรงพยาบาลราชวิ ถี ยัง มี
เครื่ องมือไม่ครบในการจัดทํารายการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ยังได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และประสบการณ์ ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการอบรมครั้งนี้
ได้รับประโยชน์มาก จากการได้ฟังคําวิจารณ์ ติชม เสนอแนะ จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มิได้มีอคติต่อผลงานและต่อผูผ้ ลิต ทําให้ได้รับคําติ
ชมที่เป็ นการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถปรับปรุ งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
นับว่ามีคุณค่าต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นอย่างมาก
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(ตัวอย่าง 2)
รายงานผลการฝึ กอบรม
โครงการหลักสู ตร “การถ่ายทําเทปโทรทัศน์เพื่อการศึกษา”
วันที่ 1-7 มิถุนายน 2534
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานโดย นางภัทรวรรณ ลํ่าดี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
บทนํา
การที่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การอบรมเรื่ อง “การถ่ า ยทํา เทปโทรทั ศ น์ เ พื่ อ การศึ ก ษา” เป็ นเวลา 8 วัน ที่
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ทํา ให้มี ค วามรู ้ ป ระสบการณ์ เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ขอถ่ า ยทอดความรู้ ที่ ไ ด้รับ นี้ ใ นรู ป ของ
ประสบการณ์ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ชาวราชวิถีทุกคน โดยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หวังว่าคง
เป็ นประโยชน์บา้ ง หรื ออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิ ตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึ กษา ทั้งนี้
เนื่องจากว่าการผลิตรายการโทรทัศน์ หนึ่งๆ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย นอกจากฝ่ ายผลิตรายการแล้ว
ยังต้องอาศัยความร่ วมมือจากนักวิชาการสาขาต่างๆ ในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ เพื่อให้การ
ผลิ ตรายการถู กต้องตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้จนเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติในที่สุด โดยดูจากประเทศที่เจริ ญแล้วนั้นมีการใช้สื่อกันอย่างแพร่ หลาย
ในการอบรมครั้ งนี้ มี ผูเ้ ข้า ร่ วมการอบรมทั้ง สิ้ น 53 คน มาจากภาครั ฐบาลและรั ฐ วิส าหกิ จ 51 คน
ภาคเอกชน 2 คน แบ่งการอบรมเป็ นภาคทฤษฎี 3 วัน ประกอบด้วยการบรรยาย 7 หัวข้อ ดังนี้
1. โทรทัศน์เพือ่ การศึกษา
2. โทรทัศน์เยาวชน
3. การเขียนบทโทรทัศน์
4. ดนตรี และเสี ยงประกอบ
5. อุปกรณ์ถ่ายโทรทัศน์และกล้องถ่ายโทรทัศน์
6. อุปกรณ์เทปโทรทัศน์และอุปกรณ์ตดั ต่อภาพ
7. เทคโนโลยีสมัยใหม่
ภาคปฏิ บตั ิมี 4 วัน โดยมอบหมายงานเป็ นกลุ่มๆ ละ 12-13 คน ให้ผลิตรายการโทรทัศน์กลุ่มละ 1 เรื่ อง
ความยาวไม่เกิน 10 นาที ไม่จาํ กัดรู ปแบบรายการและวันสุ ดท้ายของการอบรมให้เสนอผลงานรายการโทรทัศน์
ที่ผลิ ตขึ้นภายใน 4 วันนี้ โดยให้นาํ เสนอผลงานทุกกลุ่มและเชิ ญอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ พร้อมผูเ้ ข้ารับการ
อบรมทุกท่านเข้าประชุม วิจารณ์ ผลงาน
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ความคิดเห็นและประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. โทรทัศน์ เพือ่ การศึกษา
ปั จจุ บนั การศึ กษาเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บมนุ ษย์ทุกวัย เนื่ องจากวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มี การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ วและไม่หยุดยั้ง ดังนั้นมนุษย์จึงจําเป็ นต้องขวนขวายและเพิ่มพูนความ
รู ้ อยู่เสมอเพื่ อให้ก้า วทันตามวิท ยาการที่ เปลี่ ย นแปลงนี้ ด้วยเหตุผลดัง กล่ า วโทรทัศน์ จึง มี บทบาทสํา คัญต่ อ
การศึกษา เพราะโทรทัศน์สามารถนําสิ่ งที่ห่างไกล หาดูได้ยาก หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นํามาให้ศึกษาทันต่อเวลา
และสถานการณ์ สามารถดูซ้ าํ กี่ครั้งก็ได้ ไม่จาํ กัดเวลา สถานที่ บทโทรทัศน์ที่ดี อาจใช้แทนอาจารย์ได้ ฯลฯ จะ
เห็นได้วา่ โทรทัศน์มีความสําคัญมากต่อการศึกษา
ในวงการแพทย์น้ นั โทรทัศน์เพื่อการศึกษายิง่ เป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญมาก เพราะบุคลากรทางด้านนี้ ยงั
ขาดแคลนอยู่ม าก แพทย์นอกจากมี หน้า ที่ ตรวจรัก ษาคนไข้แล้ว แพทย์ส่ วนใหญ่ยงั ต้องมี หน้า ที่ สอนแพทย์
ด้วยกันอีก ปั ญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ถ้ารู ้จกั นําโทรทัศน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น
- แก้ ปั ญ หาการขาดวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยการใช้ โ ทรทัศ น์ บ ัน ทึ ก การบรรยายของวิ ท ยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิไว้ทุกครั้งที่มีการบรรยาย และนําเทปนั้นมาเผยแพร่ แก่ผสู ้ นใจให้ทวั่ ถึง โดยวิทยากรไม่จาํ เป็ นต้อง
สอนในเรื่ องนั้นๆ ซํ้าหลายๆ ครั้ง
- ปั ญหาการถ่ ายทอดความรู้ เนื่ องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล แพทย์บางท่านสอนเก่ง บางท่าน
สอนไม่เก่ง แพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์มากมาย แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่นได้ ก็
นับว่าเป็ นความสู ญเสี ยทรัพยากรบุ คคลเป็ นอย่างมากดังนั้น การรู ้ จกั นําโทรทัศน์มาใช้ประโยชน์จะสามารถ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้
- ใช้ ในการแก้ ปัญหาอืน่ ๆ เช่น ในกรณี ที่มีการผ่าตัดที่สาํ คัญ การเข้าไปมุงดูมากๆ ระหว่างการผ่าตัดย่อม
เป็ นการไม่ส ะดวกและปลอดภัย การใช้โทรทัศน์ บนั ทึ กและถ่ า ยทอดวงจรปิ ดจะเป็ นการสะดวกกว่า ทั้งยัง
สามารถนําเทปบันทึ กนั้นมาทําการตัดต่อใหม่ ให้ได้เฉพาะภาพที่ สํา คัญ และยังสามารถย่นย่อเวลา และใน
ระหว่างดูสามารถหยุดภาพเพื่ออธิ บายเพิ่มเติมหรื อดู ซ้ าํ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจยิ่งขึ้น ฯลฯ ซึ่ งในระหว่างการ
ผ่าตัดจริ ง ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้
โทรทัศน์การศึกษามีประโยชน์ต่อวงการแพทย์มาก ถ้ารู ้จกั นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นโรงพยาบาล
ราชวิถีควรมีการกระตุน้ ให้ตื่นตัวและสนใจใช้โทรทัศน์ให้มากกว่านี้ เพราะเท่าที่เป็ นอยูย่ งั ใช้ไม่มาก ส่ วนใหญ่
ใช้บนั ทึกเหตุการณ์ สําคัญและการประชุ มการบรรยายพิเศษ สําหรั บบันทึ กการผ่าตัดที่ สําคัญมี บา้ ง แต่ยงั ไม่
แพร่ หลายและไม่มีการนํามาเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
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2. โทรทัศน์ เยาวชน
นับวันสื่ อโทรทัศน์จะยิง่ มีบทบาทสําคัญและมีอิทธิ พลต่อชีวติ คนเราเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากโทรทัศน์เป็ น
สื่ อที่มีการพัฒนาสู ง สามารถรับ-ส่ ง สารได้รวดเร็ วแพร่ หลายทันเหตุการณ์ ทั้งยังรับรู ้ ได้ท้ งั ภาพและเสี ยงไป
พร้อมๆ กัน ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากสื่ อชนิ ดนี้จึงเป็ นสิ่ งที่ควรคํานึ งอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเยาวชน
ของชาติที่เป็ นเด็ก เพราะเด็กมีประสบการณ์ท่ีจาํ กัด ถูกชักจูงได้ง่าย เด็กมองอะไรง่ายไม่ซบั ซ้อน ชอบเลียนแบบ
และดูอะไรซํ้าๆ ไม่เบื่อง่าย เป็ นต้น ดังนั้นการผลิตรายการเด็กจึงต้องระมัดระวังใส่ ใจให้มากผูผ้ ลิตรายการควรมี
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบนี้ เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ แม้ผไู้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิ ตรายการก็ควร
ให้ความสนใจพิเศษโดยช่วยกันคัดเลือกรายการที่ดีและเหมาะสมให้เด็กชม
รายการเด็กส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการสํารวจ การอบรมบ่มนิ สัย สอนให้ทาํ เล่าเรื่ องและเป็ น
การผสมผสานเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน
3. การเขียนบทโทรทัศน์
องค์ประกอบที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในการผลิตรายการโทรทัศน์ คือ การเขียนบท ทุกคน เขียนบทโทรทัศน์
ได้แต่จะมีคุณภาพดี เพียงใดขึ้นอยูก่ บั คุ ณสมบัติเฉพาะตัวและความเข้าใจสื่ อนั้นๆ ดังนั้น ผูเ้ ขียนบทควรรู้เรื่ อง
ธรรมชาติของสื่ อ องค์ประกอบต่างๆ เช่น มุมกล้อง การเคลื่อนกล้อง เป็ นต้น โรงพยาบาลควรจัดโครงการอบรม
การเขียนบทโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแก่ผสู ้ นใจทุกท่าน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
บทโทรทัศน์เปรี ยบบได้ก ับแผนงานการผลิ ตถ้าแผนงานวางไว้ดี การดําเนิ นงานก็สะดวกเรี ยบร้ อย
แผนงานมีการปรับเปลี่ยนได้บทโทรทัศน์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
คุณสมบัติของผู้เขียน
1. Creative-Inventiveness = มีความคิดสร้างสรรค์ คิดจากสิ่ งเล็กๆ น้อยๆ ผูกให้เป็ นเรื่ อง
2. A Sense of Ingenuity = ฉลาด ความอยากรู ้อยากเห็น ปรารถนาที่จะได้ขอ้ มูล
3. Discipline = มีวนิ ยั เขียนบทตรงกําหนด
4. Perseverance = ควรเพีนรพยายาม มานะบากบัน่ ฝึ กฝนตนเอง
5. Knowledge of The Media = ความเข้าใจสื่ อนั้นๆ เช่นภาพและเสี ยงต้องไปด้วยกันได้
6. Knowledge of The Language = ภาษาดี เข้าใจง่าย เหมาะกับเนื้อหาและกลุ่มเป้ าหมาย
4. ดนตรีและเสี ยงประกอบ
ดนตรี และเสี ยงประกอบเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของการผลิ ตรายการโทรทัศน์ แม้ว่าดนตรี และเสี ยง
ประกอบจะไม่สําคัญเท่าภาพและคําบรรยาย แต่ก็มีความสําคัญยิ่งต่อรายการโทรทัศน์ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั
การทําขนมเค้ก ภาพและคําบรรยายเปรี ยบได้กบั เนื้ อเค้ก ดนตรี และเสี ยงประกอบเปรี ยบได้กบั หน้าเค้กที่ช่วย
เพิ่มรสชาติ ความอร่ อยน่ ารั บประทานแก่เค้ก ดนตรี และเสี ย งประกอบก็เช่ นกัน ช่ วยเพิ่ม อารมณ์ ค วามสนุ ก
ตื่นเต้นระทึกใจแก่รายการ ถ้าใส่ ดนตรี และเสี ยงประกอบไม่เหมาะสม อาจทําให้รายการนั้นเสี ยได้ การใส่ ดนตรี
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และเสี ยงประกอบควรนึกไว้ในใจเสมอว่าผูช้ มต้องการเสี ยงนั้นหรื อไม่ หรื อถ้าหาเสี ยงประกอบใส่ ไม่ได้ อาจใช้
การเขียนคําบรรยายแทนเสี ยงประกอบได้
การสั่งเสี ยงดนตรี สามารถใช้คาํ สั่งบอกอารมณ์ได้ (Mood) ต้องการเพลงเศร้า สนุกสนานหรื อใส่ ชื่อเพลง
ชื่อแผ่น หน้า ร่ อง เวลา เป็ นต้น สั่งให้ละเอียด การสั่งเสี ยงประกอบ สั่งให้ชดั เจน เช่น เสี ยงรถไฟกําลังจอด สี ยง
ลูกบิด เปิ ดประตู เป็ นต้น
5. อุปกรณ์ ถ่ายโทรทัศน์ และกล้ องถ่ ายโทรทัศน์
อุปกรณ์ดา้ นนี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว และไม่หยุดยั้งทั้งนี้เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั เครื่ องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการต้องใช้เทคโนโลยีสูง ราคาก็สูงตาม เครื่ องมือเหล่านี้เหมาะกับงานด้านธุ รกิจการค้า
และการโฆษณา การรายงานข่าวสารต่างๆ ที่มีการแข่งขันสู งเช่น การเสนอข่าวให้ทนั ต่อเวลาและเหตุการณ์ ที่
สําคัญ เป็ นต้น
การเลื อกใช้อุปกรณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ควรคํานึ งถึ งความต้องการและความจําเป็ น โดยเฉพาะในหน่ วยงาน
ราชการที่มีงบประมาณจํากัด ควรคํานึงถึงเรื่ องนี้ให้มาก เพราะเทคโนโลยีดา้ นนี้ มีการพัฒนาสู ง มีรุ่นใหม่ๆ ผลิต
ออกมาเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปั จจุบนั
6. อุปกรณ์ เทปโทรทัศน์ และอุปกรณ์ ตัดต่ อภาพ
การผลิตรายการโทรทัศน์นอกจากมีความรู ้เรื่ องหลักการทฤษฎีในการถ่ายภาพและตัดต่อภาพแล้วการ
ใช้เทคนิคของอุปกรณ์การถ่ายภาพและตัดต่อภาพก็เป็ นสิ่ งจําเป็ น
อุปกรณ์ที่มีอยูถ่ า้ ไม่นาํ มาใช้ให้เต็มความสามารถของอุปกรณ์เครื่ องมือแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุ ด แม้
จะเป็ นอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ราคาแพง เทคโนโลยีสูง แต่ใช้ไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีคุณค่า คุม้ กับเครื่ องมือนั้น เราจึงควรใช้
ความรู ้ ความสามารถของตน โดยนําหลักการและทฤษฎี ที่เรี ยนมาไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องมื อที่ มีอยู่ ให้เต็ม
ความสามารถของเครื่ องมือและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ข้อควรคํานึ ง ไม่ควรใช้เทคนิ คมากเกิ นไป จนอาจทําลายสาระเนื้ อหาของเรื่ อง ควรใช้เทคนิ คอย่า ง
พอเหมาะเพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
7. เทคโนโลยีสมัยใหม่
จากที่กล่าวมาจะเห็ นว่ามีการเน้นยํ้าอยู่เสมอว่า งานด้านนี้มีการพัฒนาสู ง เนื่ องจากมีเครื่ องมือสื่ อสาร
ใหม่ๆ ออกมาอยูเ่ สมอ ทั้งยังมีการใช้อย่างแพร่ หลาย รวดเร็ ว จนเรี ยกได้วา่ ยุคนี้เป็ นยุคของการสื่ อสารก็วา่ ได้
เพื่อให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ จึงขอแนะนําเครื่ อง Visual Presenter EV 408 เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ มี
การพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานหลายๆ อย่างภายในเครื่ องเดียวกัน (One for All. All in One.) คุณสมบัติของ
เครื่ องมื อสามารถแก้ปั ญหาความยุ่งยากในการเตรี ย มสื่ อ กรณี ท่ีมี การประชุ ม ด่ วน มีขอ้ มูล อะไรอยู่ในมื อก็
สามารถนําเสนอได้ ทั้งยังสะดวกไม่ตอ้ งยุ่งยากกับการติดตั้งอุปกรณ์ หลายอย่าง สามารถใช้อุปกรณ์เพียงครื่ อง
กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

เดี ยว แต่สามารถใช้ได้กบั สื่ อแผ่นใส เอกสาร สไลด์ และอื่นๆ ผูใ้ ช้สามารถควบคุ มเครื่ องเองได้ สะดวกสบาย
ประหยัดเวลา อุปกรณ์ และกําลังคน (ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้าย)
ข้ อคิดเห็นและประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากภาคปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
การอบรมในครั้งนี้ ทําให้ได้มีโอกาสพบปะใกล้ชิดบุคคลอาชี พเดียวกัน ซึ่ งในอนาคตถ้ามีโอกาสผลิ ต
รายการโทรทัศน์ ก็สามารถขอความร่ วมมือกันได้ เพราะโรงพยาบาลราชวิถี ยังมีเครื่ องมือไม่ครบในการจัดการ
ทํา รายการโทรทัศ น์ ทั้ง นี้ ยัง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น และประสบการณ์ ซ่ ึ ง กันและกัน ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการอบรมครั้งนี้
ในการเสนอผลงานครั้ งนี้ ได้ รั บ ประโยชน์ ม าก จากการได้ ฟั ง คํา วิ จ ารณ์ ติ ช ม เสนอแนะ จาก
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ ไ ม่ มี อคติ ต่ อผลงานและต่ อผูผ้ ลิ ต ทํา ให้ไ ด้รับ คํา ติ ช มที่ เป็ นการสร้ า งสรรค์ผลงาน สามารถ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น นับว่ามีคุณค่าต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นอย่างมาก

กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
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