
1 

 

 

 

รายงานผลการจัดการความรู้ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. ชุมชนแนวปฏิบัติ  InfoHealthCoP 

2. ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

การบริการและสง่เสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 

3. องค์ความรู้ที่จ าเป็น     กระบวนการนําชมหอ้งสมุด 

4. กิจกรรม คร้ังท่ี 2 

    กิจกรรมเติมเต็มความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ 

Virtual)" 

5. วันที่จัดกิจกรรม  

    วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 5 สํานักหอสมุด 

6. วัตถุประสงค ์ 

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถจัดทําสื่อนําชมห้องสมุดให้มีความน่าสนใจ

ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Virtual เพื่อให้เกิดความประทับใจให้กับผูเ้ยี่ยมชมหอ้งสมุด 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

และสํานักหอสมุด จํานวน 29 คน 

8. วิทยากร ม.ล.กัตติกา ละอองศรี 

9. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 วิทยากรได้ให้ความรู้เพื่อการจัดทําสื่อนําชมหอ้งสมุดให้มคีวามน่าสนใจ ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และ 

Virtual โดยการใชโ้ปรแกรมต่างๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําสื่อนําชมห้องสมุด 

ดังนี้ 
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ก าหนดและเลือกสื่อที่เหมาะสม เพื่อสร้างสื่อน าชมห้องสมุด 

1. การนําชมหอ้งสมุด โดยมีเอกสารแนะนํา/การนําชมประกอบ ได้แก่  

1) สื่อเดิมๆ ที่มีข้อมูลอัดแน่น อยู่ภายในสื่อ เน้นการอธิบายรายละเอียดอย่างละเอียด เช่น แผ่น

พับ แผ่นปลิว เอกสารเล่มเล็ก เป็นต้น 

2) Visual Content เป็นสื่อที่เน้นการนําเสนอด้วยภาพ และมีข้อมูลประกอบในสื่อน้อย เช่น          

- Infographic คือ ภาพหรือกราฟิกที่นําเสนอถึงข้อมูล เป็นการย่อข้อมูลแบบสั้นๆ ประกอบกับ

ภาพหรอืกราฟิก เพื่อให้ผูอ้่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับผูค้นในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลใน

เวลาที่จํากัด และผู้คนในปัจจุบันมักจดจําจากภาพได้มากกว่าการอ่าน โดยผู้ผลิตสื่อสามารถ

นํา Infographic เข้ามาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 

สื่อประกอบสกู้ปข่าว สื่อกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สื่อโปรโมทบริการ เป็นต้น 

นอกจาก Infographic แล้ว ในปัจจุบันยังมีการจัดทํา Motion graphic ด้วย ซึ่งเป็นการ

สร้างภาพด้วยกราฟฟิคใหม้ีการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ และใช้การพากย์เสียงบรรยาย

ประกอบการนําเสนอ ซึ่งนิยมใชก้ับการนําเสนอเรื่องราวที่มขี้อมูลเยอะ เข้าใจยาก ให้ออกมาใน

รูปแบบที่สนุกและเข้าใจได้ง่าย 

กระบวนการดําเนินงานในการผลิต Infographic ของงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ มีดังนี้ 

1. สร้างโครงเรื่องที่จะผลติ (Infographic Creative)  

2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสกัดข้อความสําคัญออกมา แล้วเรียบเรียงข้อมูลให้มีความ

น่าสนใจ จํานวน 1-3 ชิน้งาน  

3. ส่งต่อผู้ผลิตงานเพื่อดําเนินการออกแบบ (Infographic design) โดยใช้โปรแกรม

ออกแบบศลิปกรรม  

4. ได้ชิ้นงาน Infographic ใช้ประกอบเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ หรือนําเสนอข้อมูล

ความรูแ้บบเบ็ดเสร็จในชิน้งาน 

- Slide show presentation คือ การนําเสนอข้อมูล ความรู้ โดยส่วนมากมักจะใช้ภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวประกอบการนําเสนอ เพื่อให้การนําเสนอข้อมูลดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 

- Banner/Images คือ การนําเสนอข้อมูล ข้อความ หรือภาพที่ต้องการเผยแพร่ ที่มีข้อมูลสั้นๆ 

กระชับ เข้าใจง่าย เชน่ ข้อความยาวไม่เกิน 140 คํา เป็นต้น 
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 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มผลิตสื่อ Banners เผยแพร่ โดยการแชร์

ผ่าน Line กลุ่มต่างๆ โดยความร่วมมือของคณะและส่วนงานต่างๆ ผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทําให้ข้อมูลเข้าถึงผู้อา่นได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 

2. ทัวร์เสมอืนจรงิ (Virtual tour) ได้แก่ สื่อภาพและเสียง/VDO และสื่อเสียง/Audio Guide 

1) สื่อภาพและเสียง/VDO  

สื่อวีดีทัศน์  คือ การเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวทําหน้าที่หลักในการนําเสนอเนื้อเรื่องหรือ

ข้อมูลต่างๆ มีเสียงเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพื่อสื่อความหมาย และสร้างความเข้าใจ เรื่องราว

ในวีดิทัศน์มีการสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การนําเอาเนื้อหา มาจัดทําเป็นรายการสั้น ๆ 

ใช้เป็นสื่อเพื่อการนําเสนอ การอธิบาย การสอน หรือเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งตามความ

ต้องการของผู้ผลิต 

 งานประชาสัมพันธ์ มช. ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์มากมาย พร้อมทั้งเผยแพร่วีดิทัศน์เหล่านี้ใน 

YouTube ด้วย เช่น วีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัย (มีสามภาษา), คลิปวีดิโอรณรงค์ค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร (มี 4 ตอน), วีดิทัศน์ นักท่องเที่ยวชาวจีนกับ มช., มิวสิกวิดีโอประกอบเพลงศักดิ์ศรี 

มช. ใช้การผูกเรื่องราวแนวโลกสองเวลามาบรรจบกัน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในห้องสมุดของต่างประเทศก็ได้มีการนําสื่อวีดิทัศน์มาสร้างเป็นสื่อทัวร์เสมือนจริง

ห้องสมุด เช่น Virtual Library of Birmingham ของ The Library of Birmingham, The Lord of the 

Libraries ของ KU Libraries เป็นต้น 

2)  สื่อเสียง/Audio Guide 

Audio Guide มีการนํามาใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พระตําหนักดอยตุง มีหลายภาษาให้

เลือก ในต่างประเทศส่วนมากจะมีสื่อนี้ให้บริการ บางแห่งฟรี บางแห่งมีค่าเช่าบริการ  ซึ่งห้องสมุด

สามารถนําสื่อเสียง (Audio Guide) นี้ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถชมห้องสมุดด้วยตนเอง 

หรือศึกษาบริการต่างๆในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง เช่น Audio Guide ของ British Museum 

(http://www.britishmuseum.org/visiting/planning_your_visit/audio_guides.aspx) 

 

กรอบความคิด  

 การจะสร้างสื่อนําชมห้องสมุดให้มีคุณภาพ สามารถสื่อเรื่องราว ข้อมูล ได้ตามวัตถุประสงค์

ของผู้สรา้งสื่อนั้น ต้องมีการวางแผนการสรา้งสื่อก่อน ดังนี้ 
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 เป้าหมายการผลิต 

- เพื่อใคร (กลุ่มเป้าหมาย เชน่ นักศึกษาปริญญาตรี, นักศึกษาทุกระดับ เป็นต้น)  

 เนือ้หาสาระ 

 - คืออะไร 

  - ใช้อย่างไร 

 - ทําไม/เมื่อไร/ที่ไหน... 

 งบประมาณ 

 แผนดําเนินงาน 

 

ผู้ใชบ้ริการสื่อ 

ช่องทางการเข้าถึงสื่อของผู้ใชบ้ริการในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

1. อ่านอย่างเดียว 

2. อ่านและฟัง 

3. อ่าน ฟัง และเล่นดว้ย (มปีฏิสัมพันธ์กับสื่อ) 

สไตล์การใช้ชีวติ (ในปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการรับรู้สื่อที่ต่างไปจากอดีต ดังนั้นจึงต้องมีการ

พัฒนาการสร้างสื่ออยู่เสมอ เพื่อให้สื่อสอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสื่อ) โดย

พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการในปัจจุบัน มักมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. ชอบที่จะรู้เรื่อง และเข้าใจเนือ้หาในเวลาสัน้ๆ 

 2. สื่อมีความสนุกสนาน ไม่ซ้ําซาก จําเจ 

 3. มคีวามน่าสนใจ 

 4. แปลกใหม่  

 ตัวอย่างการสรา้งสื่อที่เกี่ยวกับห้องสมุด โดยการสร้างสื่อวีดีทัศน์  แนะนําบริการต่างของห้องสมุด 

เช่น The Wizard of Oz - a Tale of Library Circulation ของ Salt Lake County Library เป็นวีดีทัศน์

แนะนําการยืมทรัพยากรของหอ้งสมุด (https://www.youtube.com/watch?v=3PWq_6s-lJY) เป็นต้น 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PWq_6s-lJY
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เวลาและการใช้งานสื่อ  

1. แบบจํากัด คือ การจํากัดให้มีการใช้สื่อ ณ จุดๆนั้น ไม่สามารถใช้สื่อนอกเหนือจากบริเวณที่กําหนด

ไว้ หรอื จํากัดเวลาการเข้าใช้ตา่งๆ 

2. แบบตามอัธยาศัย คือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้สื่อได้ตามอิสระ ไม่จํากัดขอบเขตพื้นที่ให้บริการ หรือ

จํากัดเวลา สามารถใช้สื่อได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 

เลือกการน าเสนอ 

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอล ดังนั้นเพื่อความน่าสนใจของสื่อที่จะนําเสนอ จึงต้อง

เลือกรูปแบบการนําเสนอให้น่าสนใจเช่นกัน โดยการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งการ

นําเสนอที่นา่สนใจเพื่อเชื่อมตอ่ไปยังเนือ้หาที่จะนําเสนอมีมากมาย หลายวิธี แตท่ี่ได้รับความนยิม คือ  

  1. QR code (Quick Response) 

  2. AR code (Augmented Reality) 

 

  QR code (Quick Response) คือ บาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดําเรียงตัว

กัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกน QR ในโทรศัพท์มือถือที่มี

กล้อง และสมาร์ทโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรอืโปรแกรมช้ีแหลง่ทรัพยากรสากลและอื่นๆ 

  ประโยชน์ของ QR Code คือ สามารถนํา QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 

แสดง URL ของเว็บไซต์, ข้อความ, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย ปัจจุบัน QR 

Code ถูกนําไปใช้ในหลายๆ ดา้นเนื่องจากความรวดเร็ว เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคน

และมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องเกือบทุกรุ่นแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code คือการแสดง URL 

ของเว็บไซต์ เพราะ URL โดยปกติแล้วจะจดจํายากเพราะยาวและบางทีก็ จะซับซ้อนมาก แต่ด้วย QR 

Code เราเพียงแค่ยกมือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ, นามบัตร, นิตยสาร 

ฯลฯ แล้วมอืถือจะลิงค์เข้าเว็บไซต์ที่ QR Code นั้นๆ บันทึกข้อมูลอยู่โดยอัตโนมัติ 

  AR code (Augmented Reality) 

Augmented Reality หรือ AR-Code เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือน

จรงิ ผสานกันเข้าด้วยกัน ผ่านอุปกรณ์กล้อง Webcam, Computer และPattern โดยภาพที่ปรากฏให้เห็น

ในจอภาพ หรอื Monitor จะเป็นภาพที่มลีักษณะ 3 มติิ มุมมอง 360 องศา สามารถมองได้รอบด้าน 
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  หลักการของ AR ประกอบด้วย 

1. กล้อง webcam , มอืถือ หรอืตัวจับ sensor อื่นๆ 

2. AR CODE, ตัว Marker (บางคนเรียกว่า Markup) ต่างๆ 

3. ส่วนแสดงผล อาจเป็นจอภาพทางคอมพิวเตอร์ หรอืมอืถือ หรอือื่นๆ 

4. ส่วนประมวลผลเพื่อสรา้ง object 3D เชน่ software 

  ข้อดีจากการน าระบบ AR มาใช้ 

1. เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าที่เป็นคนรุน่ใหม่ที่ชอบและสนใจเทคโนโลยี 

2. ผู้ใชบ้ริการสามารถค้นหาตําแหน่งและรายละเอียดของสินค้าที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

3. สามารถสร้าง Campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจในตัวสินค้า บริการ ซึ่งสามารถดึงดูด

ผูใ้ช้บริการ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น 

 

การผลิตสื่อ 

1. ผลติเอง 

 - ภายในหนว่ยงาน (ฝา่ยศิลปกรรม/ผูป้ฏิบัติงานด้านไอที) 

2. ใช้ Outsource 

 -   นักศึกษา (พิจารณาจากคณะ สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน) เช่น คณะสื่อสารมวลชน หรือ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช. 

 -    บริษัทรับจ้าง 

 

ตัวอย่างสื่อแนะน าห้องสมุด 

1. National University of Singapore Libraries 

 ให้บริการ Library Guide และ 3D Tour ทําให้ผู้ใชบ้ริการสามารถชมห้องสมุดด้วยตนเองได้ทุกที่ 

ทุกเวลา (http://lib-eguide.nus.edu.sg/books.php) 

2. Library of Alexandria (http://www.3dmekanlar.com/en/library-of-alexandria.html) 

3. King's College, Cambridge (http://www.kings.cam.ac.uk/visit/virtual-tour/index.html) 

 

http://lib-eguide.nus.edu.sg/books.php
http://www.3dmekanlar.com/en/library-of-alexandria.html
http://www.kings.cam.ac.uk/visit/virtual-tour/index.html
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โปรแกรมแนะน าในการสร้างสื่อ 

1. Adobe Media Encoder  

2. PowToon 

 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสื่อของห้องสมุดต่างๆ  

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากพฤติกรรมของนักศึกษา ไม่ค่อยสนใจอ่านแผ่นพับ ทางห้องสมุดจึง

เน้นเรื่องการจัดอบรมพร้อมเอกสารประกอบเป็นหลัก จึงไม่ได้มีการผลิตสื่อ (แผ่นพับ) เพื่อแนะนํา

หอ้งสมุดตอนปฐมนเิทศ นอกจากนีเ้ว็บของห้องสมุดได้นําเทคโนโลยี Visual มาประยุกต์ใชด้้วย 

2. คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มกีารผลิตสื่อโดยการใชโ้ปรแกรม Emaze ในการสร้างสื่อแนะนําหอ้งสมุด 

3. คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดทําวีดิทัศน์แนะนําห้องสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการ

นําเทคโนโลยี QR Code เข้ามาใช้กับการบริการบ้าง เช่น การแนะนําหนังสือใหม่ เป็นต้น มีการจัดทํา

แผ่นพับแนะนําหอ้งสมุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แตก่็ไม่คอ่ยเป็นที่สนใจของนักศึกษาเชน่กัน 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทําสิ่งพิมพ์สําหรับแนะนําห้องสมุด โดยจะเน้นที่ แผ่นโบชัว ซึ่งมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีผู้เยี่ยมชมห้องสมุดที่เป็นบุคคลภายนอกมาก จึงต้องการมอบ

ข้อมูลในรูปแบบโบชัวใหส้ามารถอ่านได้ทันที 

5. คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ใชบ้ริการนอ้ย จึงไม่ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แนะนําห้องสมุดเลย แต่จะเน้น

การนําเสนอที่เว็บไซต์และ Banner ที่ให้ขอ้มูลสั้นๆ 

6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดทําแผ่นพับแนะนําห้องสมุด และตอนนี้มีแผนที่จะทํา Visual tour 

ของห้องสมุด และเผยแพร่ใน YouTube channel, Facebook ด้วย 
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ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ห้องสมุดคณะ/ ส านักหอสมุด 

1.  นางชมพูนุช  สราวุเดชา แพทยศาสตร์ 

2. นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร แพทยศาสตร์ 

3. นางสาวมัณทะณี คําโพธิ์ แพทยศาสตร์ 

4. นางสาวกมลชนก มาแสงตา แพทยศาสตร์ 

5. นางสาวชนันท์ฐิดา  ผะสม แพทยศาสตร์ 

6. นายวิชชนน วศนิเมธากูร แพทยศาสตร์ 

6. นางทิพยวรรณ  สุขรวย เทคนิคการแพทย์ 

7. นายเสรี  คําเปลี่ยน ทันตแพทยศาสตร์ 

8. นางอรกัญญา  เมธา เภสัชศาสตร์ 

9. นางสาวศิริวรรณ จิตรสมัคร เภสัชศาสตร์ 

10. นางสาวประกายดาว  ศรีโมรา พยาบาลศาสตร์ 

11. นางจินตนา วงศป์ระเสริฐ พยาบาลศาสตร์ 

12. นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สัตวแพทยศาสตร์ 

13. นางนฤมล คําอ้าย สัตวแพทยศาสตร์ 

14. นางสาวมัลลิกา กาญจนากร มนุษยศาสตร์ 

15. นางสาววรินนสิา แจ้งสว่าง มนุษยศาสตร์ 

16. นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี วิทยาศาสตร์ 

17. นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

18. นางสาวรุจริา จนิะ บริหารธุรกิจ 

19. นางสาวรุจริา จนิะ บริหารธุรกิจ 

20. นางดารา ชัยเพ็ชร เศรษฐศาสตร์ 

21. นางอรพรรณ การคนซื่อ เกษตรศาสตร์ 

22. นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สังคมศาสตร์ 

23. นางสุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์ งานบริการสารนิเทศ 

24. นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร งานบริการสารนิเทศ 

25. นางสาวชัณษา สแีดง งานบริการสารนิเทศ 
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26. นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 

27. นางสาวพัฑรา พนมมติร งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 

28. นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ 

29. นางสาวอาภนิานันท์ ศรีมา งานประชาสัมพันธ์ 
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สรุปผลประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "การจัดท าสื่อน าชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)" 

ชุมชนแนวปฏิบัติ InfoHealthCoP 

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ส านักหอสมุด 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 29 คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 29 คน (100%) เป็น

บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ/นักวิชาการ 21 คน (72.41%), ผูป้ฏิบัติงานหอ้งสมุด 7 คน (24.14%)  

และไม่ระบุสถานภาพ 1 คน (3.45%) 

2. ความคิดเห็นต่อความรูท้ี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
10.34% 20.69% 48.28% 20.69%  3.21 

2. ความรู ้ความเข้าใจหลังการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
31.03% 62.07% 6.90% - - 4.24 

3. ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไป                

ประยุกต์ใชใ้นงานประจํา                    
41.38% 55.17% 3.45% - - 4.38 

3. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 41.38% 48.28% 10.34% - - 4.31 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 48.28% 48.28% 3.45% - - 4.45 

3. สื่อ/เอกสารประกอบกิจกรรม 51.72% 41.38% 6.90% - - 4.45 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
55.17% 44.83% - - - 4.55 
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4. สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการกิจกรรม (เกิน/น้อยกว่าความคาดหวัง) 

1. เกินความคาดหวัง (6 คน) 

- เนื่องจากเป็นการเปิดโลกทัศนใ์นการเรียนรู้ สามารถนํามาใช้ในการทํางานได้ 

- เป็นประโยชน์มาก ได้รูปแบบของการทําสื่อประชาสัมพันธ์ ในหลายรูปแบบได้รูจ้ัก

โปรแกรม/วธิีการใหม่ในการผลติสื่อใหน้่าสนใจ 

- ได้แนวทางนําไปปรับใช้ในการทํางานด้านประชาสัมพันธ์ 

- ได้เรยีนรู้ถึงการ PR สื่อมากขึ้นเกินความคาดหวังมาก 

- บรรยากาศผอ่นคลาย อาจเพราะมี VDO ที่วทิยากรนํามาให้ชมเพลินๆด้วยค่ะ 

2. สิ่งที่ได้รับสามารถนําไปต่อยอดประยุกต์ใชใ้นงาน และวางแผนในการทํางานต่อไป (2 คน) 

3. เป็นกิจกรรมที่ได้รับและสามารถเติมเต็มความรูไ้ด้เป็นอย่างดี (1 คน) 

  4. ได้แนวคิดในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการแนะนําบริการของห้องสมุด (1 คน) 

5. ทําให้ได้รับทราบข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ยังไม่เคยได้เรียนรูม้าก่อน ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ทางการสื่อประชาสัมพันธ์ที่ควรจะได้รับทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหอ้งสมุดต่อไป (1 คน) 

 

5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมคร้ังต่อไป 

1. การใชเ้ทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการทําสื่อ เช่น การใช้เครื่องมอืที่เป็น Open source (1 คน) 

2. สนใจการสร้างงานประชาสัมพันธ์ Infographic (2 คน) 

 - อยากใหม้ีการปฏิบัติแล้วนํามาแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ  

- ควรมีการอบรมทํา Infographic โดยใหม้ีการปฏิบัติจริงจากผูม้ีประสบการณ์ของทาง

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  

3. จัด Workshop เพื่อปฏิบตัิจริงการใชโ้ปรแกรม Adobe encoder เพื่อการผลิตสื่อ (1 คน) 

4. ชอบ myweb.cmu.ac.th ที่แสดง content ที่มกีารเคลื่อนไหว แตเ่ข้าชมจากมือถือไม่ได้ หากมี

วิธี รบกวนใหข้้อเสนอแนะแก่ผูร้่วมฟังในโอกาสหนา้ (1 คน) 

5. สถานที่ควรใช้หอ้งใหญ่กว่านี้ เพื่อความสะดวก (1 คน) 
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ภาพกิจกรรมเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง "การจัดท าสื่อน าชมห้องสมุด (สิ่งพิมพ์และ Virtual)" 
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