รายงานการดําเนินงานโครงการสั มมนาทางสารสนเทศศาสตร์
เรื่ อง การผลิตสื่ อส่ งเสริมการอ่ าน
ก. ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่ อโครงการ
2. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

4. ระยะเวลาในการอบรม
5. สถานที่สัมมนา

โครงการสั ม มนาทางสารสนเทศศาสตร์
เรื่ อง การผลิตสื่ อส่ งเสริ มการอ่าน
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ นั ปี
ที่ 4 (53/84) และคณาจารย์โ ปรแกรมวิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
31 สิ งหาคม 2556
ห้องสัตตบงกช

ข. ทรัพยากรที่ใช้ ในโครงการ
6. จํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
6.1 คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ ปริ สุทธกุล
- รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สี ทองสุ ก
- อาจารย์ไพโรจน์ แก้วเขียว
- อาจารย์นุชรี บุญศรี งาม
- อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์
- อาจารย์ธารา จันทร์อนุ
- อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิ ริพงศ์
6.2 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 (56/59) จํานวน 30 คน นักศึ กษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2 (55/76) จํานวน 33 คน นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ชั้นปี ที่ 3 (54/64) จํานวน 20 คน นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ช้ นั ปี ที่ 4 (53/84) จํานวน 30 คน
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6.3 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน 20 คน

7. ทรัพยากรอื่นทีไ่ ด้ รับบริจาค
ไม่มี

ค. รายงานผลการใช้ การเงิน
8. แหล่ งเงินอุดหนุน
เงินงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส 204004420121
อื่น ๆ
รวมรายได้

งบประมาณทีไ่ ด้ รับ

จ่ ายจริง

20,000
20,000

20,000
20,000

9. รายจ่ ายในการดําเนินโครงการ
หมวด
รายจ่ าย

ชื่ อกิจกรรม/รายการ

-ค่าวัสดุผลิตสื่ อส่ งเสริ มการอ่าน ชุดละ 30 บาท จํานวน 150
ชุด เป็ นเงิน
-สี ไม้ จํานวน 2 โหล (24 กล่อง) เป็ นเงิน
-มีดคัตเตอร์ จํานวน 2 โหล (24 อัน) เป็ นเงิน
-ป้ายไวนิลติดห้องประชุม ขนาด 180×300 ซม. 1ผืน เป็ นเงิน
ค่าตอบแทน -ค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน 7 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท
จํานวน 2 คน เป็ นเงิน
ค่าใช้สอย -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสําหรับวิทยากรและ
ผูด้ าํ เนินการ จํานวน 10 คน ๆ ละ 130 บาท เป็ นเงิน
รวม

งบประมาณ
(บาท)

ค่าวัสดุ

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

บาท
บาท
บาท
บาท

8,400 บาท
1,300 บาท
20,000 บาท
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10. ความร่ วมมือของหน่ วยงานราชการและเอกชนที่ร้องขอร่ วมโครงการ
ไม่มี

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
11. ความสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้ าน
ต่ าง ๆ ดังนี้
1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปี งบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอตั ตลักษณ์ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ปั จจัยสนับสนุน
ตัวชี้วดั ที่ 11 ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวชี้วดั ที่ 20 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนการสอนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
2. สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี 2556 ของมหาวิทยาลัยตัวชี้วดั ที่
4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
4.2 มาตรฐานด้านบริ การทางวิชาการ
4.3 ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสู ตรของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ
ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริ ยธรรม

12. การบรรลุวตั ถุประสงค์ โครงการ
การจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุวตั ถุประสงค์โครงการ คือ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนาได้รับความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการอ่าน
2. ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิในการผลิตสื่ อส่ งเสริ มการอ่านและสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

13. การบรรลุเป้ าหมายของโครงการ
อาจารย์ โปรแกรมบรรณารักษ์ 8 คน นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1
(56/59) จํานวน 39 คน นักศึ กษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 2 (55/76) จํานวน 33 คน
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นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 3 (54/64) จํา นวน 20 คน นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ ชั้น ปี ที่ 4 (53/84) จํานวน 30 และเจ้าหน้าที่ บ รรณารั กษ์แ ละบุ ค คลภายนอก
จํานวน 20 คน รวม 150 คน ได้เข้าร่ วมโครงการ

14. ประโยชน์ ที่ได้ รับ
นั ก ศึ ก ษาสาขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ และบุคคลภายนอก มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํา Pop-up เพื่อใช้เป็ นสื่ อใน
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และในการเรี ยนการสอนให้กบั เยาวชนรุ่ นหลัง และสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้

15. ความคิดเห็นโดยส่ วนรวมของผู้เข้ าร่ วมโครงการในครั้งนี้
- ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 131 คน
- การแปลข้อมูล ได้แก่
ระดับ 4.51-5.00
หมายถึง
ระดับ 3.51-4.50
หมายถึง
ระดับ 2.51-3.50
หมายถึง
ระดับ 1.51-2.50
หมายถึง
ระดับ 1.00-1.50
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
เพศ
ชาย
หญิง
ประเภทผูเ้ ข้าร่ วม
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ศิษย์เก่า
นักศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

37
94

28.2
71.8

7
2
3
119

5.3
1.5
2.3
90.8
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นโดยส่ วนรวมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการครั้งนี้
ความพึงพอใจต่อโครงการ
S.D.
ร้อยละ
แปล
X̅
ด้ านวิทยากร
4.54
0.46
90.80
มากทีส่ ุ ด
1. มีความรู ้และความสามารถในการจัดกิจกรม 4.56
0.54
91.20
มากที่สุด
2. สามารถอธิบายหรื อให้ความรู ้ได้ดี
4.48
0.57
89.60
มาก
3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
4.55
0.59
91.00
มากที่สุด
4. สื่ อประกอบการจัดกิจกรรมเหมาะสม
4.56
0.58
91.20
มากที่สุด
ด้ านสถานที/่ ระยะเวลา
4.39
0.55
88.00
มาก
1. สถานที่จดั กิจกรรมเหมาะสม
4.39
0.68
87.80
มาก
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์เหมาะสม
4.39
0.70
87.80
มาก
3. ระยะเวลาในการดําเนินการเหมาะสม
4.40
0.64
88.00
มาก
ด้ านการให้ บริการของผู้จดั โครงการ
4.43
0.51
88.60
มาก
1. มีการดูแลและอํานวยความสะดวก
4.45
0.61
89.00
มาก
2. มีการประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ดี
4.40
0.64
88.00
มาก
3. มีการให้คาํ แนะนําหรื อตอบข้อซักถามได้ดี
4.44
0.61
88.80
มาก
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
4.42
0.48
88.40
มาก
1. ความรู ้ความเข้าใจก่อนเข้าร่ วมโครงการ
4.17
0.75
83.40
มาก
2. ความรู ้ความเข้าใจหลังเข้าร่ วมโครงการ
4.63
0.52
92.60
มากที่สุด
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้
4.47
0.56
89.40
มาก
ด้ านการนําความรู้ ไปใช้
4.57
0.47
91.40
มากทีส่ ุ ด
1. สามารถนําความรู ้ไปใช้ได้
4.62
0.50
92.40
มากที่สุด
2. สามารถเผยแพร่ /ถ่ายทอดความรู ้ได้
4.54
0.56
90.80
มากที่สุด
3. มีความมัน่ ใจในการนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.54
0.53
90.80
มากที่สุด
รวม
4.47
0.38
89.40
มาก
ความคิดเห็น

จากตารางที่ 2 ความพึ งพ อใจใน การเข้ า ร่ วม “โครงการสั ม ม น าใน วิ ช าชี พ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” พบว่า
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1. ด้ านวิทยากร พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 4.54 คิดเป็ นร้อยละ 90.80)
2. ด้ านสถานที่/ระยะเวลา พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (X̅ = 4.39 คิดเป็ นร้อยละ 88.00)
3. ด้ านการให้ บริ การของผู้จัดโครงการ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (X̅ = 4. 43 คิดเป็ นร้อยละ 88.60)
4. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (X̅ = 4. 42 คิดเป็ นร้อยละ 88.40)
5. ด้ านการนําความรู้ ไปใช้ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 91.40)
6. ภาพรวม พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี ความพึ งพอใจต่ อโครงการในระดับมาก
(X̅ = 4.47 คิดเป็ นร้อยละ 89.40)
ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งให้จดั กิจกรรมสัญจรตามโรงเรี ยนใกล้เคียงเด็กๆ
จะได้สนุกและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะหัดคิดด้วยตัวเองได้
2. จัดอบรมแบบนี้อีกต่อไปเพิ่มแบบ Pop-up อบรมแบบอื่นๆอีก
3. หากเพิ่ ม ระยะเวลาอี ก 1 วัน (หากมี เวลา) อาจจะได้มี เวลาต่ อ ยอดการทําสื่ อ ได้
สมบูรณ์มากขึ้น

16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ
เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบกับฝ่ ายสถานที่ เรื่ องเครื่ องเสี ยง

17. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ทรี่ ับผิดชอบโครงการ
โครงการนี้ เป็ นให้ ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม การอ่ าน ในการผลิ ตสื่ อ ที่ ส ามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ได้มีส่วนร่ วมในการทํา Pop-up ในรู ปแบบที่
ง่ าย เป็ นการฝึ กฝนความคิ ด การออกแบบ ตามที่ ต นเองถนัดทําให้เกิ ด จิ น ตนาการ หรื อ นําไป
ประกอบการเรี ยนการสอน และสามารถนําไปประกอบอาชีพเสริ มได้

นักศึกษาหมู่เรี ยน 53/84
ผูร้ ายงานผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวก
ก. สรุปกิจกรรมภายภายในงาน
1. ผลิตสื่ อ Pop-up 3 แบบ
2. ผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 แบบ
3. ผลิตนิทานแผ่นเดียว
การทํา Pop-up หรื อการทํานิทานแผ่ นเดียว และภาพเคลื่อนไหว
วิธีทํา ระบายสี รูปแล้วตัดตามแนวของรู ปภาพ หลังจากนั้นนํากระดาษ A4 ที่เตรี ยมไว้ให้ 2
หน้าจะไม่เหมือนกันจะใช้ดา้ นขรุ ขระในการทํา พับครึ่ งกระดาษ เอาด้านขรุ ขระไว้ดา้ นในป๊ อปอัพ
จะเด้งไม่เด้งต้องกรี ดตรงที่พบั ให้เป็ นสั้นเรี ยงๆ วาด black ground ลงไปทั้งด้านซ้ายและขวา วาด
ภาพให้ส อดคล้องกับ ภาพ) เมื่ อทํา black ground เสร็ จแล้วให้ห ยิบ รู ป จะมี สั ญ ลักษณ์ เป็ นเส้ น
เฉี ยงๆไวข้างในแล้วนํามาทากาว พับ 2 ข้างที่เป็ นเส้นเฉี ยงไว้ดา้ นหลังรู ปแล้วรู ดแรงๆทั้ง 2 ข้าง แล้ว
ทากาว 2 ด้าน นํามาติดกับ black ground ให้ติดกับมุมด้านขวา ข้างล่าง ด้านเฉี ยงข้างขวาติดกาวแล้ว
นํา black ground ขึ้ นมาติ ดกับ มุมบนด้านขวา ภาพมันจะตรึ ง (มุ มชนมุ ม) รอให้กาวแห้งซักพัก
ต่อมาพับ black ground ลงมาพับรวมทั้งภาพด้านใน รู ดให้แรงๆแล้วลองเปิ ดออกมา
หลักในการทําภาพ Pop-up แบบตั้ง
1. ภาพวาดอยูใ่ นแนวนอน
2. ทําได้กบั ภาพวาดทุกขนาด
3. เว้นด้านข้างไว้ดา้ นละ 1 นิ้ว เพื่อพับไปด้านหลัง ทากาว และนําไปติดกับ black ground
4. เหมะกับภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก (ถ้าขนาดใหญ่จะทําให้ภาพเลย)
5. เว้นด้านใต้ภาพไว้ 1 นิ้วเพื่อเป็ นฐาน
6. เจาะฐานออกตรงบริ เวณที่เราจะตั้งทํามุม
7. พับฐานไปด้านหลังแล้วเอียงทํามุม 60 องศา
8. ทากาวที่ฐานพับลงไป
หลักในการทําภาพ Pop-up แบบขยับ
1. เหมาะกับภาพขนาดใหญ่และขนาดกลาง
2. ต้องการให้ส่วนใดเคลื่อนไหวให้นาํ ไปติดกับแกน
3. ต้องมีขนาดและความกว้างที่เท่ากันทุกมุม
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ข. ภาพการจัดกิจกรรม

ภาพที่ 1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จีรารัตน์ ชิเวทย์ เข้าร่ วมพิธีเปิ ดการสัมมนา

ภาพที่ 2 พิธีกรเรี ยนเชิญประธานเพื่อเปิ ดการสัมมนา
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างงานที่วิทยากรเตรี ยมมาเพื่อประกอบกับการสัมมนา

ภาพที่ 4 วิทยากรพูดอธิบาย พร้อมกับทํากิจกรรมไปพร้อมๆกัน
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ภาพที่ 5 ผูเ้ ข้าร่ วมปฏิบตั ิไปพร้อมกับวิทยากร

ภาพที่ 6 วิทยากรได้ทาํ กิจกรรมไปพร้อมกับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
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ภาพที่ 7 อาจารย์เป็ นผูช้ ่วยและคอยดูแลในกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 8 วิทยากรให้คาํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
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ภาพที่ 9 แนะนําการทําแผ่นผับ ตุก๊ ตากระดาษ

ภาพที่ 10 วิทยากรกําลังสาธิตในการทํา Pop-up
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ภาพที่ 11 ผลงานที่ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาทําในครั้งนี้

ภาพที่ 12 พิธีกรกล่าวขอบคุณวิทยากร
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ภาพที่ 13 ถ่ายภาพร่ วมกับวิทยากร

