
 
รายงานการดาํเนินงานโครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 

เร่ือง  การผลติส่ือส่งเสริมการอ่าน 
 

ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 1.  ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์ 
  เร่ือง การผลิตส่ือส่งเสริมการอ่าน 
 2.  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
  สารสนเทศศาสตร์ 
 3. ผู้รับผดิชอบโครงการ นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปี
  ท่ี 4 (53/84)  และคณาจารยโ์ปรแกรมวิชา
  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 4. ระยะเวลาในการอบรม 31  สิงหาคม  2556 
 5. สถานที่สัมมนา หอ้งสัตตบงกช  
 
ข.  ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
 6.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
           6.1  คณาจารยโ์ปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ไดแ้ก่  
  - รองศาสตราจารยช์ยัเลิศ  ปริสุทธกลุ 
  - รองศาสตราจารยเ์บญจรัตน ์ สีทองสุก 
  - อาจารยไ์พโรจน ์ แกว้เขียว 
  - อาจารยนุ์ชรี  บุญศรีงาม 
  - อาจารยนิ์พา  ผลสงเคราะห์ 
  - อาจารยธ์ารา  จนัทร์อนุ 
  - อาจารยว์ลยัลกัษณ์  อมรสิริพงศ ์
           6.2  นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 (56/59) จาํนวน 30 คน นักศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 (55/76)  จาํนวน 33 คน นกัศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ชั้นปีท่ี 3  (54/64)  จาํนวน  20  คน นกัศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 (53/84)  จาํนวน  30  คน 
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           6.3  เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ ์ จาํนวน  20  คน 
 7.  ทรัพยากรอ่ืนทีไ่ด้รับบริจาค 
  ไม่มี 
 
ค. รายงานผลการใช้การเงนิ 

8.  แหล่งเงินอุดหนุน 

  งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง
เงินงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รหสั 204004420121 

 
20,000 

 
20,000 

อ่ืน ๆ - -
รวมรายได้ 20,000 20,000

 

9.  รายจ่ายในการดาํเนินโครงการ  

หมวด
รายจ่าย 

ช่ือกจิกรรม/รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

ค่าวสัดุ -ค่าวสัดุผลิตส่ือส่งเสริมการอ่าน ชุดละ 30 บาท จาํนวน 150 
ชุด เป็นเงิน 
-สีไม ้จาํนวน 2 โหล (24 กล่อง) เป็นเงิน 
-มีดคตัเตอร์ จาํนวน 2 โหล (24 อนั) เป็นเงิน 
-ป้ายไวนิลติดหอ้งประชุม ขนาด 180×300 ซม. 1ผนื เป็นเงิน

 
4,500  บาท 
2,400  บาท 
1,400  บาท 
2,000  บาท

ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากรจาํนวน 7 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 600 บาท  
จาํนวน 2 คน เป็นเงิน 

 
8,400  บาท 

ค่าใชส้อย -ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่างสาํหรับวทิยากรและ
ผูด้าํเนินการ จาํนวน 10 คน ๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน 

 
1,300  บาท 

 รวม  20,000  บาท
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 10.  ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ร้องขอร่วมโครงการ 
  ไม่มี 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 11.  ความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์และทศิทางการพฒันามหาวทิยาลยัในด้าน
ต่าง ๆ ดงันี ้
 1. สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ในการทาํงบประมาณปีงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลยั 
      ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอตัตลกัษณ์ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      กลยุทธ์ 1.4  พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัสนบัสนุน 
      ตวัช้ีวดัที ่11 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
      ตวัช้ีวดัที ่20 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนการสอนตามคุณลกัษณะ
ของบณัฑิต 
 2. สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี 2556 ของมหาวิทยาลยัตวัช้ีวดัท่ี 
  4.1  มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
  4.2  มาตรฐานดา้นบริการทางวิชาการ 
  4.3  ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 3. สอดคลอ้งแผนพฒันานกัศึกษาต่อหลกัสูตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
  ขอ้ 1.3 นกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 12.  การบรรลุวตัถุประสงค์โครงการ 
  การจดัโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคโ์ครงการ คือ 
 1.  ผูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการอ่าน 
 2.  ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดฝึ้กปฏิบติัในการผลิตส่ือส่งเสริมการอ่านและสามารถนาํไปใช้
ประโยชนใ์นการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 13.  การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 อาจารย ์โปรแกรมบรรณารักษ ์ 8  คน นกัศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ชั้นปีท่ี 1  
(56/59)  จาํนวน 39 คน นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ชั้นปีท่ี 2 (55/76)  จาํนวน 33 คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ชั้ นปีท่ี  3 (54/64) จํานวน  20 คน  นักศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์  ชั้นปีท่ี 4 (53/84) จาํนวน 30 และเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์และบุคคลภายนอก 
จาํนวน  20 คน  รวม 150  คน  ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 
 14.  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ และบุคคลภายนอก มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํ Pop-up เพ่ือใชเ้ป็นส่ือใน
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และในการเรียนการสอนให้กบัเยาวชนรุ่นหลงั และสามารถนาํไป
ประกอบอาชีพได ้
 
 15.  ความคดิเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี ้
 - ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 131 คน 
 - การแปลขอ้มูล ไดแ้ก่ 
  ระดบั 4.51-5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 
  ระดบั 3.51-4.50   หมายถึง  มาก 
  ระดบั 2.51-3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
  ระดบั 1.51-2.50   หมายถึง  นอ้ย 
  ระดบั 1.00-1.50   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 
ตาราง 1 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จาํนวน ร้อยละ
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
37 
94

 
28.2 
71.8

ประเภทผูเ้ขา้ร่วม 
 อาจารย ์
 เจา้หนา้ท่ี 
 ศิษยเ์ก่า 
 นกัศึกษา 

 
7 
2 
3 

119 

 
5.3 
1.5 
2.3 

90.8 
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ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการคร้ังน้ี 

ความคดิเห็น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

X ̅ S.D.  ร้อยละ แปล 
ด้านวทิยากร 4.54 0.46 90.80 มากทีสุ่ด
1. มีความรู้และความสามารถในการจดักิจกรม 4.56 0.54 91.20 มากท่ีสุด
2. สามารถอธิบายหรือใหค้วามรู้ไดดี้ 4.48 0.57 89.60 มาก 
3. ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.55 0.59 91.00 มากท่ีสุด 
4. ส่ือประกอบการจดักิจกรรมเหมาะสม 4.56 0.58 91.20 มากท่ีสุด 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา 4.39 0.55 88.00 มาก
1. สถานท่ีจดักิจกรรมเหมาะสม 4.39 0.68 87.80 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทศันูปกรณ์เหมาะสม 4.39 0.70 87.80 มาก 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินการเหมาะสม 4.40 0.64 88.00 มาก
ด้านการให้บริการของผู้จดัโครงการ 4.43 0.51 88.60 มาก
1. มีการดูแลและอาํนวยความสะดวก 4.45 0.61 89.00 มาก
2. มีการประสานงาน/การประชาสัมพนัธ์ดี 4.40 0.64 88.00 มาก
3. มีการใหค้าํแนะนาํหรือตอบขอ้ซกัถามไดดี้ 4.44 0.61 88.80 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.42 0.48 88.40 มาก
1. ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้ร่วมโครงการ 4.17 0.75 83.40 มาก
2. ความรู้ความเขา้ใจหลงัเขา้ร่วมโครงการ 4.63 0.52 92.60 มากท่ีสุด 
3. สามารถบอกประโยชน์/ขอ้ดีได ้ 4.47 0.56 89.40 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.57 0.47 91.40 มากทีสุ่ด
1. สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ด ้ 4.62 0.50 92.40 มากท่ีสุด 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได ้ 4.54 0.56 90.80 มากท่ีสุด 
3. มีความมัน่ใจในการนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ด ้ 4.54 0.53 90.80 มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.38 89.40 มาก
 

 จากตารางท่ี  2 ความพึ งพอใจในการ เข้า ร่วม  “โครงการสั มมน าใน วิช าชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” พบวา่ 
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  1. ด้านวิทยากร พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัมาก
ท่ีสุด (X ̅ =  4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.80)   
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดบัมาก (X ̅ =  4.39  คิดเป็นร้อยละ 88.00)   
 3. ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดบัมาก (X ̅ =  4. 43 คิดเป็นร้อยละ 88.60)  
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดบัมาก (X ̅  =  4. 42  คิดเป็นร้อยละ 88.40)  
 5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดบัมากท่ีสุด (X ̅ =  4.57  คิดเป็นร้อยละ 91.40)  
 6. ภาพรวม  พบว่า  ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดบัมาก               
(X ̅ =  4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.40)  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงให้จดักิจกรรมสัญจรตามโรงเรียนใกลเ้คียงเด็กๆ
จะไดส้นุกและมีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะหดัคิดดว้ยตวัเองได ้
 2. จดัอบรมแบบน้ีอีกต่อไปเพ่ิมแบบ Pop-up อบรมแบบอ่ืนๆอีก 
 3. หากเพ่ิมระยะเวลาอีก 1 วนั (หากมีเวลา) อาจจะได้มีเวลาต่อยอดการทาํส่ือได้
สมบูรณ์มากข้ึน 
 16.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
 เน่ืองจากไม่ไดต้รวจสอบกบัฝ่ายสถานท่ี เร่ืองเคร่ืองเสียง 
 17.  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทีรั่บผดิชอบโครงการ 
 โครงการน้ีเป็นให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการอ่าน ในการผลิตส่ือท่ีสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไดมี้ส่วนร่วมในการทาํ Pop-up ในรูปแบบท่ี
ง่าย เป็นการฝึกฝนความคิด การออกแบบ ตามท่ีตนเองถนัดทาํให้เกิดจินตนาการ หรือนําไป
ประกอบการเรียนการสอน และสามารถนาํไปประกอบอาชีพเสริมได ้
 
 
  นกัศึกษาหมู่เรียน 53/84 
  ผูร้ายงานผลการดาํเนินงาน 
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ภาคผนวก 
ก.  สรุปกจิกรรมภายภายในงาน 
 1. ผลิตส่ือ  Pop-up 3 แบบ 
 2. ผลิตภาพเคล่ือนไหว 2 แบบ 
 3. ผลิตนิทานแผน่เดียว 
 

 การทาํ  Pop-up  หรือการทาํนิทานแผ่นเดยีว และภาพเคล่ือนไหว 
วธีิทํา  ระบายสีรูปแลว้ตดัตามแนวของรูปภาพ หลงัจากนั้นนาํกระดาษ A4 ท่ีเตรียมไวใ้ห ้2 

หนา้จะไม่เหมือนกนัจะใชด้า้นขรุขระในการทาํ  พบัคร่ึงกระดาษ เอาดา้นขรุขระไวด้า้นในป๊อปอพั
จะเดง้ไม่เดง้ตอ้งกรีดตรงท่ีพบัให้เป็นสั้นเรียงๆ  วาด black ground ลงไปทั้งดา้นซ้ายและขวา วาด
ภาพให้สอดคลอ้งกบัภาพ)  เม่ือทาํ   black ground เสร็จแล้วให้หยิบรูปจะมีสัญลกัษณ์เป็นเส้น
เฉียงๆไวขา้งในแลว้นาํมาทากาว พบั 2 ขา้งท่ีเป็นเส้นเฉียงไวด้า้นหลงัรูปแลว้รูดแรงๆทั้ง 2 ขา้ง แลว้
ทากาว 2 ดา้น นาํมาติดกบั  black ground ใหติ้ดกบัมุมดา้นขวา ขา้งล่าง ดา้นเฉียงขา้งขวาติดกาวแลว้
นาํ black ground ข้ึนมาติดกบัมุมบนด้านขวา ภาพมนัจะตรึง (มุมชนมุม)  รอให้กาวแห้งซักพกั 
ต่อมาพบั black ground ลงมาพบัรวมทั้งภาพดา้นใน รูดใหแ้รงๆแลว้ลองเปิดออกมา  
 หลกัในการทาํภาพ  Pop-up  แบบตั้ง 
 1.  ภาพวาดอยูใ่นแนวนอน 
 2.  ทาํไดก้บัภาพวาดทุกขนาด 
 3.  เวน้ดา้นขา้งไวด้า้นละ 1 น้ิว เพ่ือพบัไปดา้นหลงั ทากาว และนาํไปติดกบั black ground 
 4.  เหมะกบัภาพขนาดกลางและขนาดเลก็ (ถา้ขนาดใหญ่จะทาํใหภ้าพเลย) 
 5.  เวน้ดา้นใตภ้าพไว ้1 น้ิวเพื่อเป็นฐาน 
 6.  เจาะฐานออกตรงบริเวณท่ีเราจะตั้งทาํมุม 
 7.  พบัฐานไปดา้นหลงัแลว้เอียงทาํมุม  60 องศา 
 8.  ทากาวท่ีฐานพบัลงไป 

 หลกัในการทาํภาพ  Pop-up  แบบขยบั 
1.  เหมาะกบัภาพขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
2. ตอ้งการใหส่้วนใดเคล่ือนไหวใหน้าํไปติดกบัแกน 
3. ตอ้งมีขนาดและความกวา้งท่ีเท่ากนัทุกมุม 
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ข.  ภาพการจัดกจิกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ผูช่้วยศาสตราจารยจี์รารัตน ์ชิเวทย ์เขา้ร่วมพิธีเปิดการสมัมนา 

 

 

   

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 2  พิธีกรเรียนเชิญประธานเพ่ือเปิดการสมัมนา 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  ตวัอยา่งงานท่ีวิทยากรเตรียมมาเพ่ือประกอบกบัการสมัมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 4  วิทยากรพดูอธิบาย พร้อมกบัทาํกิจกรรมไปพร้อมๆกนั 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพท่ี 5  ผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติัไปพร้อมกบัวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  วิทยากรไดท้าํกิจกรรมไปพร้อมกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
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ภาพท่ี 7  อาจารยเ์ป็นผูช่้วยและคอยดูแลในกิจกรรมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 8  วิทยากรใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด 
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ภาพท่ี  9  แนะนาํการทาํแผน่ผบั ตุก๊ตากระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 10  วิทยากรกาํลงัสาธิตในการทาํ Pop-up 
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 ภาพท่ี 11  ผลงานท่ีผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทาํในคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพท่ี 12  พิธีกรกล่าวขอบคุณวทิยากร  
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               ภาพท่ี 13  ถ่ายภาพร่วมกบัวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


