
เลขท่ี........... 
แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางมาลินี ภูหม่ันเพียร ตําแหนง : หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวน้ําเงิน เฉลียวพจน ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสุจิตรา รัตนสิน ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 
ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวศุภลักษณ ผลแกว ตําแหนง : บรรณารักษ 
สังกัดฝาย / หนวยงาน : หองสมุดองครักษ 
ชื่อหลักสูตร  โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดาน

บริการวิชาการแกสังคม (ปท่ี 2) : กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Visual 
Thinking และการประเมินผลลัพธทางสังคม” 

วัน/เดือน/ป  6 – 7  มิถุนายน 2562 
สถานท่ีจัด ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หนวยงานผูจัด ฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ไดรับ            ไมไดรับ เนื่องจาก............................................................................              
 ไมมี 
 

สรุปสาระสําคัญ 
 
การพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) 
      การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาในรุนนี้และไมไปเบียดบังการดําเนินชีวิตของคนรุนตอไป โดย
แนวคิดนี้มีผลมาจากแรงกดดันทางสังคมตาง ๆ เชน สังคมผูสูงอายุ สภาพอากาศ การเมือง เปนตน ซ่ึงการจะ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืนได องคกรแตละแหงควรมีหลักในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
      1. ลด – ลดผลกระทบทางลบตอสังคม 
      2. ปรับ – ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและการคิดขององคกร 
      3. ขยาย – ขยายผลกระทบในทางบวกแกสังคม 
 
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
      องคการสหประชาชาติไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาข้ึนโดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเปนมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป ตั้งแต



ป 2558 ถึง 2573 ประกอบไปดวย 17 เปาหมาย ไดแก 
      1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
      2. ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
      3. สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย 
      4. สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต 
      5. บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน 
      6. สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 
      7. สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได เชื่อถือได และยั่งยืน 
      8. สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ 
และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน 
      9. สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และ
สงเสริมนวัตกรรม 
      10. ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 
      11. ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และยั่งยืน 
      12. สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน 
      13. ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
      14. อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
      15. ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการ
กลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
      16. สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และสราง
สถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
      17. เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสําหรับ
การพัฒนาท่ียั่งยืนการเงิน 
 

 
 
GRI - Global Reporting Initiative (องคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล) 
      องคประกอบหลักของกรอบการจัดทํารายงานความยั่งยืนจะแบงออกเปน “วิธีการรายงาน” (how to 
report) ซ่ึงประกอบดวย หลักการท่ีใชในการจัดทําขอมูลในเชิงเนื้อหา คุณภาพ และขอบเขตกับ “สิ่งท่ีจะ



รายงาน” (what to report) ซ่ึงประกอบดวย (1) การเปดเผยขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน ไดแก รายการท่ีเปดเผย
ในเรื่องกลยุทธและการวิเคราะห ขอมูลเชิงองคกร ตัวแปรเสริมการรายงาน ตลอดจนการกํากับดูแล พันธกรณี
และขอผูกพันขององคกร และการเปดเผยแนวการบริหารจัดการและตัวบงชี้การดําเนินงานในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม (2) สวนเพ่ิมเติมเฉพาะดาน (sector supplements) ในสาขาตางๆ 
 
กระบวนการฝกการคิดและการวิเคราะหโดย Visual Thinking 
      Visual Thinking  คือ การสื่อสารสิ่งท่ีเขาใจยากใหออกมาเปนภาพ เพ่ือใหเขาใจงายข้ึน ชัดเจนข้ึน สนุก
มากยิ่งข้ึน การนําขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูมานําเสนอควรมีการวางแผนการนําเสนอ ดังนี้ 
      - What เรื่องท่ีเราจะนําเสนอคือเรื่องอะไร 
      - Who ผูรับสารของเราเปนใคร 
      - Why จุดประสงคในการนําเสนอขอมูลคืออะไร 
      - Where สถานท่ีท่ีเราจะไปนําเสนอคือท่ีไหน เปนอยางไร 
      - When ชวงเวลาท่ีเราตองนําเสนอคือชวงไหน 
      - How เราจะนําเสนออยางไร 
 
เทคนิคการนําเสนอดวยภาพ 
      - 1 Key message per slide 
      - ขนาดตัวอักษรควรอยูระหวาง 40 – 42 
      - เปลี่ยนจากการเขียนเปนขอ ๆ มาแปลงเปนการแสดงผลแบบ Timeline แผนท่ีความคิด (Mindmap) 
หรือรูปภาพ 
      - เปลี่ยนขอมูลตัวเลขเปนการแสดงดวยกราฟ ชารต หรือรูปภาพ 
 
เทคนิคการเลาเรื่อง 
      - รูจักหยุดใหถูกจังหวะ 
      - เลาดวยจังหวะท่ีพอดี 
      - ใสจุดพีค 
      - สรุปใหชัดเจนตามประเด็นของเรื่อง 
      - ไมใสดรามาจนเกินไป 
      - ไทมไลนชัดเจน 

 

  
 

ฝกการวาดรูปพ้ืนฐานและฝกการทําแผนท่ีความคิด 






