
  

เลขท่ี....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

    รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 

 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวศิวพร ชาติประสพ                 ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 

งาน : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์               ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 

งาน : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร : โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใน

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

วันเดือนปี : 24 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

สถานท่ีจัด : ณ ห้องประชุม 201 และ Cyber Zone I ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

บูรพา 

หน่วยงานผู้จัด : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 

ค่าใช้จ่าย                   ไม่มี     มี  จ านวน .....บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอื่นๆ 

(ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร  

ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก

...........................................................................                         

ไม่มี 

 

สรปุสาระส าคญั 

      ด้วยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดฉลอง

วาระครบ 60 ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันท่ี 24-28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยการสัมมนา การบรรยายทาง

วิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open House) 

ในครั้งนี้ได้เข้าร่วม “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” สามารถสรุปการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ดังนี้ 



 

วนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2558 (หอ้งประชมุ 201) 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรือ่ง การบริการสารสนเทศในยคุเศรษฐกจิดจิิทลั โดย รศ.ยนื ภูว่รว

รรณ นักวจิัยดเีดน่แหง่ชาต ิกรรมการผู้ทรงคณุวุฒพิิเศษ และทีป่รึกษาทางดา้น

คอมพวิเตอร์ และการบรรยายเรื่อง ทรพัยากรการศึกษาแบบเปดิ ยคุใหมข่อง

การเรยีนรูเ้พื่อตอบรบัยุคดจิทิลั โดย อาจารยบ์ญุเลศิ อรณุพบิลูย์ รอง

ผู้อ านวยการฝา่ยบรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(STKS) สวทช. 

 

ลักษณะของงานลิขสิทธิ์ 

- งานท่ีมีระดับของการสร้างสรรค์งานหรือใช้จิตนาการมาก เช่น นวนิยาย หรือ

เรื่องเล่าอัตชีวประวัติบุคคล หากมีการน าไปใช้งาน โอกาสท่ีจะถือว่าเป็นการใช้

งานลิขสิทธิ์ที่ไม่เป็นธรรมจะมากกว่างานลิขสิทธิ์ท่ีประกอบด้วยข้อเท็จจริงเป็น

จ านวนมาก 

 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

- การวิจัยหรือศึกษางาน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

- การท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์

การสอนของตนเอง อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

- การท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือท าแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน

หรือในสถาบันศึกษา โดยไม่ใช่การกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร 

- การน างานลิขสิทธิ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

- การกล่าว คัด ลอก เลียน หรือ้างอิงงานบางตอนจากงานลิขสิทธิ์หรือกล่าวถึง

ท่ีมาของงานลิขสิทธิ์ 

- การท าซ้ าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น 

- การท าซ้ าบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือ

การศึกษา 



 

เกณฑ์การใช้ลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรม 

ปริมาณการใชง้านและสดัสว่นของงาน 

-หนังสือที่มีลิขสิทธิ์จ านวน 50 หน้า น าไปใช้ 25 หน้าถือว่าเป็นการใช้ลิขสิทธิ์ท่ี

ไม่เป็นธรรม 

- กรณีท่ีน างานลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้ แม้ปริมาณน้อยก็อาจเป็นการละเมิดได้ 

หากส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือใจความส าคัญของชิ้นงานนั้น 

- ไม่ท าให้งานลิขสิทธิ์ขายไม่ได ้

คู่มอืการใชง้านลิขสิทธิท์ี่เปน็ธรรม 

- ใช้ได้อย่างน้อย 1 ภาพแต่ไม่เกิน 5 ภาพต่อผู้สร้างสรรค์ 1 ราย 

- หรือร้อยละ 10 ของจ านวนภาพของผู้สร้างสรรค์ 

-ผู้สอนและผู้เรียนดาวน์โหลดภาพจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการศึกษาได้ใน

ปริมาณเท่ากับข้อต้น 

-แต่จะอัพโหลดงานนั้นกลับขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์ 

 

ทรัพยากรแบบเปิด OER : Open Education Resource 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผูเรียนเป็นหลัก ให้

ศึกษาเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

สมัยใหม่ อาทิ tablet และ smart phoneรวมทั้งสื่อทาง internet ผ่านสื่อต่างๆท่ี

ไม่แสวงหาก าไร เช่น OER และ MOOC ในการออกแบบและผลิตสื่อควรเน้น

บทเรียนแบบท่ีเรียนได้ง่าย ใช้ระยะเวลาเรียนสั้น สอนแล้ว 

ผู้สอนควรสอนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้วย

ตนเองตามความ สนใจผ่าน เช่น OER และ MOOC ในการออกแบบและผลิตส่ือ

ควรเน้นบทเรียนแบบที่เรียนได้ง่าย ใช้ระยะเวลาเรียนสั้น สอนแล้วผู้เรียนเข้าใจ

ง่าย ปัจจุบัน มีองค์กรที่เรียกว่า SE (social enterprise) ท่ีประกอบการเพ่ือสังคม

และไม่เน้นการแสวงหาผลก าไร โดยจัดท าส่ือการ เรียนการสอน OER และ 

MOOC เผยแพร่ทาง internet มากข้ึนเรื่อย ๆ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนกับผู้สอน เก่ง ๆ ได้เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเว็บไซต์ขององค์กรเหล่านี้ เช่น 

Coursera, Khan Academy, edx ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียน รับผิดชอบด้านคุณภาพการ

เรียนของตัวเอง เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

 



 

วนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2558 (หอ้ง Cyber Zone I) 

การอบรมเชงิปฏบิตัิการเรือ่ง การผลติสื่อการเรยีนรูร้ปูแบบ Infographic อย่าง

งา่ย โดย นางสาววนัทวริา ฉนัทะจ ารสัศลิป ์และนางสาววลยัภรณ ์ชา่งคดิ ฝา่ย

บรกิารความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(STKS) สวทช. 

 

 

 

Infographic คือ Information + Graphic เป็นการน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุป

เป็นสารสนเทศ ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิก ท่ีออกแบเป็นภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน 

หมวดหมู่ของ Infographic 

 ข่าวเด่น ประเด็นร้อน และสถานการณ์ส าคัญ 

 How to ในเรื่องต่างๆ 

 เผยแพร่ความรู้ 

 บอกเล่าวิวัฒนาการ หรือต านาน 

 กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 อธิบายผลการส ารวจ และงานวิจัย 

 

เทคนิคการสร้าง Infographic 

1. ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน : ต้องการน าเสนออะไร เพ่ือวัตถุประสงค์ใด 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าเสนอ : เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก

หัวข้อ และเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3. ก าหนดใจความส าคัญในการน าเสนอ : เนื้อหาควรมีความทันสมัย สดใหม่ 



 

4. ก าหนดโครงสร้างการเล่าเรื่อง : น าเสนอหัวเรื่องท่ีน่าสนใจและน่าติดตาม 

(ซึ่งจากผลส ารวจชี้ว่า หัวเรื่องท่ีน่าสนใจมีผลต่อการตัดสินใจอ่านข้อมูล

นั้นๆ กว่า 90%) มีการรวบรวมข้อมูลอย่างดี ครอบคลุม และหลากหลาย

มุมมอง 

5. การย่อยข้อมูล : ใช้เวลาในการสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็ว ตรงประเด็น 

กระชับ (จากผลส ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมาก

ท่ีสุดเพียง 3 นาที เท่านั้น) 

6. การออกแบบท่ีโดดเด่นและสวยงาม : ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 

ความสามารถด้านการออกแบบ 

7. การใช้สัญลักษณ์ : รูปและสีท่ีใช้ในการสื่อสารสามารถสร้างอารมณ์และ

ความรู้สึกร่วม 

8. ระบุและอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

เทคนิคการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการสร้าง Infographic 

1. สัดส่วน : มี 2 แบบ คือ สัดส่วนตามธรรมชาติ และสัดส่วนตามความรู้สึก 

2. ความสมดุล : ซ้าย-ขวา เท่ากัน / ซ้าย-ขวา ไม่เท่ากัน 

3. จังหวะ : การใช้จังหวะเดียวกันซ้ าๆ จะเป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลในการ

น าเสนอได้ง่าย 

4. การเน้น : เพ่ือดึงดูดสายตาก่อนอ่าน (การใช้องค์ประกอบตัดกัน, เน้นให้

อยู่โดเดี่ยว, เน้นโดยการจัดวางต าแหน่ง)  

5. ความเป็นเอกภาพ : สร้างให้ทุกอย่างไปด้วยกันได้ (เนื้อหา, สี, 

องค์ประกอบ, พ้ืนหลัง, รูปภาพ) 

6. การใช้สี : ก่อให้เกิดความสวยงามน่าสนใจ ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วม (การใช้

ตามทฤษฎีสี จ าแนกได้ 3 ขั้น คือ 1).สีตรงกันข้าม หรือคู่สีตรงข้าม 2).สี

โทนเดียวกัน ควรใช้ในลักษณะชุดสี ซึ่งจะมี 3 สี ประกอบในชุด และเป็น

ช่วงท่ีมีสีใกล้กัน 3).สีกลาง คือสีท่ีสามารถเข้ากันได้กับทุกสี ได้แก่ สี

น้ าตาล และสีเทา 

 

 

 

 



 

สร้าง Infographic ง่ายๆ ผ่านเว็บ http://piktochart.com 

  

 

ฟรีภาพ https://stocksnap.io/ 

 

 

 

 

ฟรีภาพ https://search.creativecommons.org/ 

 

 

http://piktochart.com/
https://stocksnap.io/
https://search.creativecommons.org/


เว็บส าหรับดูโค้ดสี http://coloreminder.com/ 

 

 
 

 

การอบรมเชงิปฏบิตัิการ เรือ่ง การรวบรวมสารสนเทศดว้ย Social Media : 

Storify โดย นายเฉลมิเกียรต ิดีสม นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ส านักหอสมดุ 

มหาวิทยาลยับรูพา 

  

บริการจาก Storify คือ บริการท่ีรวบรวมเรื่องราวต่างๆ บน  Social Network มา

เล่าเป็นเรื่องราว และบรรยายเป็นเรื่องราวให้ติดตามผ่านเว็บไซต์ โดยสร้างเรื่อง

จากการดึงเอาโพสท่ีน่าสนใจจาก Social Network เพ่ือสร้างการบอกเล่าให้น่า

สนุกและน่าติดตาม เข้าใช้งานได้ท่ี https://storify.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://coloreminder.com/
https://storify.com/


 

ตัวอย่างการสร้าง Storify ในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

Pubhtml5 คือ เป็น Social Network ในการจัดท าและรวบรวม E-book 

สามารถสร้าง E-book ได้ง่ายๆ เหมาะส าหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เข้าใช้งานท่ี https://pubhtml5.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubhtml5.com/


 

ตัวอย่างการสร้าง E-book จาก Pubhtml5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรยากาศโดยรวมของส านกัหอสมดุมหาวทิยาลัยบรูพา 

 

  

 

      

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

   

 



 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

1. ไดร้ับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่สื่อ

ต่างๆ รวมถึงช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง 

2. ได้รับความรู้ แนวคิด และเทคนิคในการสร้างสื่อ Infographic 

3. ได้รู้จักเครื่องมือ Storify  และ Pubhtml5 

4. ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าชมงามสัปดาห์ห้องสมุด และชม

บรรยากาศโดยรวมของหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา 

ภายในวันท่ี 

 

 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

.................................................................................................................

....................................................................... 

 

                 ผู้รายงาน....................................................... 

                                                               (นางสาวศิวพร ชาติประสพ) 

                 ผู้รายงาน....................................................... 

(นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์) 

                                                                         วันท่ี 14 กันยายน 2558 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 

.................................................................................................................

....................................................................... 

ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 

ความคิดเห็นของผู้บริหารท่ีก ากับดูแลหน่วยงาน 

.................................................................................................................

....................................................................... 

ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 

วันที่................/.........................../........... 



หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่

ก ากับดูแล 

                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / 

สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


