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ค าน า 

 

 ครงการหຌองสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library  กิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human 

Library) สัญจร จัดขึๅนพืไอ฿หຌผูຌขຌารวมกิจกรรมมีความรูຌกีไยวกับหຌองสมุดมนุษย์  ละเดຌรับความพึงพอ฿จ
฿นการด านินงานกิจกรรม ซึไงการจัดหຌองสมุด฿นรูปบบ Human Library ป็นการจัด฿หຌมีหนังสือมีชีวิต 
(Living Book) เวຌบริการกผูຌสน฿จ  ดยจุดดนอยูทีไการสรรหาหนังสือมีชีวิตทีไมีคุณคาละ฿หຌความรูຌดຌวย
฿จทีไป็นกุศล  พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริการเดຌรียนรูຌนวคิด ประสบการณ์ ละรงบันดาล฿จ จากการเดຌปฏิสัมพันธ์
ทางวาจาหรือจากการอานหนังสือมีชีวิตตละรายการ ลຌวน าสิไงดังกลาวเปพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม 
ละประทศชาติตอเป   

ผนกงานหຌองสมุด งานวิทยบริการ ขอขอบคุณคณะผูຌบริหาร ครู ละนักรียน รงรียนบຌาน 
ยองยง ต.หนองระวียง  อ.มือง  จ.นครราชสีมา  ละทุกทานทีไมีสวนกีไยวขຌอง฿หຌการด านินงาน
กิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ส ารใจลุลวงดຌวยดี  หวังป็นอยางยิไงวารายงานสรุปผล
การด านินงานฯ ฉบับนีๅ จะกอ฿หຌกิดประยชน์ตอการด านินงานกิจกรรม฿นครัๅงตอเป 

 

 

   ผนกงานหຌองสมุด 

     งานวิทยบริการ 

                                                                     ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ 
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รายงานสรุปผลการด านินงานกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 
 

 

1. หลักการละหตุผล 

  ผนกงานหຌองสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ  มหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลอีสาน  ป็นหนวยงานสนับสนุน ซึไงมีภารกิจส าคัญ฿นการพัฒนามาตรฐานละคุณภาพ
ของระบบงานวิทยบริการ พืไอ฿หຌมีความสน฿จละดึงดูดความสน฿จผูຌ฿ชຌบริการอยางตอนืไอง  ซึไง฿น
ปัจจุบัน นวัตกรรมการจัดหຌองสมุดมีชีวิต (Living Library) ก าลังป็นทีไนิยมละรูຌจักกันมากขึๅนอยาง
ตอนืไอง  กลาวคือ การจัดหຌองสมุด฿นรูปบบ Human Library ป็นการจัด฿หຌมี หนังสือมีชีวิต (Living 

Book) เวຌบริการกผูຌสน฿จ  ดยจุดดนอยูทีไการสรรหาหนังสือมีชีวิตทีไมีคุณคาละ฿หຌความรูຌดຌวย฿จทีไป็น
กุศล  ซึไงประยชน์ทีไผูຌ฿ชຌบริการเดຌรับ คือ การเดຌรียนรูຌนวคิด ประสบการณ์ ละรงบันดาล฿จจากการ
เดຌปฏิสัมพันธ์ทางวาจา (Verbal interaction) กับหนังสือมีชีวิตตละรายการ  ลຌวน าสิไงดังกลาวเป
พัฒนาการศึกษา พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม ละพัฒนาประทศชาติตอเป  

฿นฐานะทีไหຌองสมุดป็นหนวยงานสายสนับสนุน พืไอตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา ทีไนຌนการ
พัฒนาศักยภาพของผูຌรียนผานการรียนรูຌจากหนังสือมีชีวิต (Living Book)  ซึไงเดຌมาจากการอุทิศวลา
ของบุคคลทีไมีจิตอาสาอันป็นกุศล ทีไตຌองถายทอดวิชาความรูຌผานการสนทนา฿หຌกับผูຌสน฿จ  ดังนัๅนผนก
งานหຌองสมุด เดຌหในความส าคัญของการอาน  ซึไงปัจจุบันนับวาส าคัญละมีประยชน์ตอผูຌตຌองการ
สวงหาความรูຌอยางยิไง  จึงตຌองมีการจัดกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร ขึๅน 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมกิจกรรม มีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับหຌองสมุดมนุษย์ 

     การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ดยมีผลการด านินงานตามวัตถุประสงค์ อยู฿นระดับมากทีไสุด  ดังนีๅ 
 - ความรูຌความขຌา฿จของนืๅอหากอนการจัดกิจกรรม 

    ดยมีผลการประมินฉลีไยทากับ 2.95 คิดป็นรຌอยละ 59 อยู฿นระดับ ปานกลาง  

 - ความรูຌความขຌา฿จของนืๅอหาหลังการจัดกิจกรรม 

    ดยมีผลการประมินฉลีไยทากับ 4.31 คิดป็นรຌอยละ 86.2 อยู฿นระดับ มาก  

 
 

3. วิธีด านินการ 
 ป็นการจัดกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) ชิงปฏิบัติการ ฿หຌกับนักรียน ละ
บุคลากร รงรียนบຌานยองยง  ต.หนองระวียง  อ.มือง  จ.นครราชสีมา 
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4. กลุมป้าหมาย  

4.1  กลุมป้าหมาย คือ บุคลากรของสถานศึกษา฿นขตจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 50 คน 

4.2  ผูຌขຌารวมกิจกรรม  จ านวน 65 คน เดຌก 
- คร ู  จ านวน  6  คน 

- นักรียน จ านวน 59  คน 

 

5. วัน วลา ละสถานทีได านินงาน 

 วันทีไ 31 มกราคม 2562  วลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ  รงรียนบຌานยองยง  ต.หนองระวียง  อ.มือง  จ.นครราชสีมา 

 

6. งบประมาณ 

 6.1  งบประมาณทีไเดຌรับ จ านวน 30,000 บาท 

 6.2  งบประมาณทีไ฿ชຌเป จ านวน 23,760 บาท 

 

7. สรุปผลการด านินงาน 

 เดຌประมินความพึงพอ฿จการด านินงานกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร จาก
บบประมินความพึงพอ฿จ ทีไมีลักษณะค าถาม 2 บบ เดຌก 

7.1 ค าถามปลายปิด (Close End Question) บบตัวลือก 5 ระดับ ดังนีๅ 
5 หมายถึง มากทีไสุด 

4 หมายถึง มาก 

3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง นຌอย 

1 หมายถึง นຌอยทีไสุด 
 

7.2 ค าถามปลายปิด (Open Ended Questions) 

สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล เดຌก คาฉลีไย ( X ) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส าหรับการปลผลทีไเดຌจากการวิคราะห์ขຌอมูลมีกณฑ์ ดังนีๅ 

คาฉลีไย 4.51-5.00 หมายความวา  ผูຌขຌารวมอบรมมีความคิดหในตอคุณภาพกิจกรรม      
อยู฿นระดับ มากทีไสุด  

คาฉลีไย 3.51-4.50 หมายความวา  ผูຌขຌารวมอบรมมีความคิดหในตอคุณภาพกิจกรรม     
อยู฿นระดับ มาก  

คาฉลีไย 2.51-3.50 หมายความวา  ผูຌขຌารวมอบรมมีความคิดหในตอคุณภาพกิจกรรม     
อยู฿นระดับ ปานกลาง  
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คาฉลีไย 1.51-2.50 หมายความวา  ผูຌขຌารวมอบรมมีความคิดหในตอคุณภาพกิจกรรม     
อยู฿นระดับ นຌอย  

คาฉลีไย 1.00-1.50 หมายความวา  ผูຌขຌารวมอบรมมีความคิดหในตอคุณภาพกิจกรรม     
อยู฿นระดับ นຌอยทีไสุด  

 

 บบประมินความพึงพอ฿จการด านินงาน 
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 ผลการประมินความพึงพอ฿จการด านินงาน 

ผลการวิคราะห์ขຌอมูลจากบบประมินความพึงพอ฿จการด านินงานกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ 
(Human Library) สัญจร  มีผูຌขຌารวมกิจกรรม จ านวนทัๅงสิๅน 65 คน  มีผูຌตอบบบประมินจ านวน 65 

คน ดยมีผลการประมินดังนีๅ 
 

ตอนทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเป 

1. สถานภาพ 

- คร-ูอาจารย์, จຌาหนຌาทีไ  จ านวน   6  คน  คิดป็นรຌอยละ   9.23 

- นักรียน   จ านวน 59  คน  คิดป็นรຌอยละ 90.77 

2. พศ 

- ชาย       จ านวน   35  คน   คิดป็นรຌอยละ 53.85 

- หญิง     จ านวน   30  คน  คิดป็นรຌอยละ 46.15 

 

ตอนทีไ 2  ความพึงพอ฿จการด านินงาน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอ฿จ 

คาฉลีไย  
( X )  

Std. Deviation 

(S.D.) 

คาฉลีไย   

(รຌอยละ) 
ปลผล 

1. ดຌานนืๅอหา 
       1.1 ความรูຌความขຌา฿จของนืๅอหากอนการจัดกิจกรรม 2.95 1.1 59 ปานกลาง 

   1.2 ความรูຌความขຌา฿จของนืๅอหาหลังการจดักิจกรรม 4.31 0.71 86.2 มาก 

2. ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม 4.31 0.76 83.15 มาก 

   2.1 การจัดล าดับหัวขຌอมีความหมาะสม 4.14 0.88 82.8 มาก 

   2.2 นืๅอหาตรงตามความตຌองการ 4.29 0.65 85.8 มาก 

   2.3 รูปบบ/วิธีการ฿นการน าสนอมีความหมาะสม 4.35 0.69 87 มาก 

   2.4 สืไอ/อกสารประกอบกิจกรรมมีความหมาะสม 4.45 0.81 89 มาก 

3. ดຌานสถานทีไจัดกจิกรรมละอปุกรณ์ 4.38 0.79 87.6 มาก 

   3.1 ความหมาะสมของสถานทีไจัดกิจกรรม 4.34 0.91 86.8 มาก 

   3.2 ความพรຌอมของอุปกรณ์สตฯ ชน เมค์, จอสดงภาพ 4.42 0.68 88.4 มาก 

การด านินงาน฿นภาพรวม 4.66 0.48 93.2 มากทีไสุด 
 

จากตารางสดง฿หຌหในวา คุณภาพความพึงพอ฿จการด านินงานกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ 
(Human Library) สัญจร ฿นภาพรวม มีคาฉลีไยทากับ 4.66  คิดป็นรຌอยละ 93.2  อยู฿นระดับ มาก
ทีไสุด    
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

2.95

4.31 4.31 4.14 4.29 4.35 4.45 4.38 4.34 4.42 4.66

มืไอพิจารณาป็นรายดຌาน พบวา ดຌานสถานทีไจัดกิจกรรมละอุปกรณ์ มีคาฉลีไยมากทีไสุด ทากับ 

4.38 คิดป็นรຌอยละ 87.6 อยู฿นระดับ มาก  รองลงมา คือ ดຌานรูปบบการจัดกิจกรรม มีคาฉลีไย 
ทากับ 4.31 คิดป็นรຌอยละ 83.15 อยู฿นระดับ มาก   

 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ พบวา สืไอ/อกสารประกอบกิจกรรมมีความหมาะสม มีคาฉลีไยมาก
ทีไสุด ทากับ 4.45  คิดป็นรຌอยละ 89  อยู฿นระดับ มาก   รองลงมา คือ ความพรຌอมของอุปกรณ์สตฯ 
ชน เมค์, จอสดงภาพ  มีคาฉลีไยทากับ 4.42  คิดป็นรຌอยละ 88.4 อยู฿นระดับ มาก   สวนการ
จัดล าดับหัวขຌอมีความหมาะสม ละนืๅอหาตรงตามความตຌองการ  มีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด ทากับ 4.14  คิด
ป็นรຌอยละ 82.8 อยู฿นระดับ มาก  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนทีไ 3 ความคิดหในพิไมติม 

1. ชอบมากคะ ขอ฿หຌมาอีกนะคะ 

2. ชอบกิจกรรมมากคะ สนุกดี 
3. สนุกมากครับ 

4. ชอบมาก พราะมีหลายฐานละเดຌความรูຌยอะมาก 

5. มาอีกนะครับ 

 

ผนภูมิสดงคาฉลีไยความพึงพอ฿จการด านินงานกิจกรรมหຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 
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 ผลการประมินความพึงพอ฿จตอบริการอานหนังสือมีชีวิต 

ผลการวิคราะห์ความพึงพอ฿จตอบริการ จากบบบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต จ านวน 10 

รายการ มีดังนีๅ 
 

ทีไ รหัส รายการหนังสือมีชีวิต ชืไอผูຌตง 
จ านวน
ผูຌ฿ชຌ 

บริการ 

ความพึงพอ฿จตอบริการ 
คาฉลีไย 

( X ) 

คาฉลีไย   

(รຌอยละ) 
ปลผล 

1 LB-071 ผัก ผลเมຌ กใหาย฿จเดຌ ผศ.ดร.พลงพณิ  พียรภมูิพงศ์ 30 4 100 มากทีไสุด 

2 LB-078 เฟฟ้านารูຌ อ.ปิยดนัย  บุญเมตร ี 24 4 100 มากทีไสุด 

3 LB-079 
AR Technology : 

ทคนลยีสมือนจริง 
นายกฤษฎา  ยงยวน 35 4 100 มากทีไสุด 

4 LB-088 นิทานคุณธรรม ผศ.ดุษฎี ทียมทศ บญุมาสูงทรง 23 4 100 มากทีไสุด 

5 LB-089 งานพับกระดาษ นางสาวทัศนีย์  ปรียบจันทึก 24 3.96 99 มากทีไสุด 

6 LB-090 ซนวิซเสຌนน นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน ์ 33 3.97 99.25 มากทีไสุด 

7 LB-091 
การพับถุงกระดาษจาก
หนังสือพิมพ์ 

นางสาวกัญญาภัทร  ชูพุทธพงษ์ 23 4 100 มากทีไสุด 

8 LB-082 
การพิมพ์สีนๅ าจากวัสดุ
ธรรมชาต ิ

นายศรษฐะ  จันณรงค ์ 33 4 100 มากทีไสุด 

9 LB-083 สมุดท ามือ นายวินิจ  การชงัด 31 4 100 มากทีไสุด 

10 LB-084 พับหรียญปรยทานฟนซ ี นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง 24 3.87 96.87 มากทีไสุด 

คาฉลีไย 3.98 99.51 มากทีไสุด 

 

จากตารางสดง฿หຌหในวา ความพึงพอ฿จตอบริการอานหนังสือมีชีวิต ฿นภาพรวม มีคา ฉลีไย
ทากับ 3.98  คิดป็นรຌอยละ 99.51 อยู฿นระดับ มากทีไสุด  

มืไอพิจารณาป็นรายการ พบวา คือ ผัก ผลเมຌ กใหาย฿จเดຌ , เฟฟ้านารูຌ , AR Technology : 

ทคนลยีสมือนจริง, นิทานคุณธรรม, การพับถุงกระดาษจากหนังสือพิมพ์, การพิมพ์สีนๅ าจากวัสดุ
ธรรมชาติ, สมุดท ามือ มีคาฉลีไยมากทีไสุด ทากับ 4 คิดป็นรຌอยละ 100 อยู฿นระดับ มากทีไสุด  
รองลงมา คือ ซนวิซเสຌนน มีคาฉลีไยทากับ 3.97 คิดป็นรຌอยละ 99.25 อยู฿นระดับ มากทีไสุด  ละ
งานพับกระดาษ มีคาฉลีไยทากับ 3.96 คิดป็นรຌอยละ 99 อยู฿นระดับ มากทีไสุด   สวนพับหรียญปรย
ทานฟนซี มีคาฉลีไยนຌอยทีไสุด ทากับ 3.87 คิดป็นรຌอยละ 96.87 อยู฿นระดับ มากทีไสุด   
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ก าหนดการครงการหຌองสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library 

กิจกรรม หຌองสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 

วันทีไ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

 ณ รงรียนบຌานยองยง  ต.หนองระวียง  อ.มือง  จ.นครราชสีมา 

********* 

 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะบียน  

09.00 – 09.15 น. พิธีปิด ดย นางวัชรารตัน์ พิทักษ์ ผูຌอ านวยการรงรียนบຌานยองยง 

09.15 – 10.00 น.  ชมวีดทิัศน์นะน ามหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน   

วีดทิัศน์นะน าส านักวิทยบริการละทคนลยีสารสนทศ   

ละวีดีทัศน์ Human Library พรຌอมตอบค าถามจากการชมวีดิทัศน ์

10.00 – 11.40 น.   กิจกรรมสงสริมการอาน 

11.40 – 12.00 น.   สรุปกิจกรรมสงสริมการอาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 น. นะน าหนังสือมีชีวิต  

13.15 – 15.30 น. กิจกรรม Human Library  
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รายชืไอผูຌขຌารวมกิจกรรม 
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ภาคผนวก  จ 

อกสารการลงทะบียนหนังสือมีชีวิต 

รายการหนังสือมชีีวิต 

ละบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-071 

 

ชื่อเรื่อง ผัก ผลเมຌ กใหาย฿จเดຌ                                 
ผูຌเขียน ผศ.ดร.พลงพิณ พียรภูมิพงศ์  
ภาษาที่น าเสนอ ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ 2560 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม 30 นาที  
ชนิด, ประเภท ชีววิทยา 
ค าส าคัญ การหาย฿จ  ผัก  ผลเมຌ  กຍาซออกซิจน 

รายงานยอ 

“ผัก ผลเมຌ กใหาย฿จเดຌ ดย ผศ.ดร.พลงพิณ พียรภูมิพงศ์ เดຌกลาวถึงการ
หาย฿จ ซึไงป็นสิไงทีไส าคัญทีไสุดของสิไงมีชีวิตทุกชนิด เมวຌนมຌตผักละผลเมຌ การ
หาย฿จป็นการน าอากຍาซออกซิจนทีไมีอยู฿นอากาศ ละสารอาหารทีไมีอยู฿นตัวรา
อง เปสรຌางป็นพลังงาน฿นการด านินชีวิตตอเป ตสิไงทีไกิดขึๅนจากการหาย฿จ
เม฿ชคพลังงานทานัๅน ยังมีนๅ าละพลังงานความรຌอนปรากฏออกมา฿หຌราหใน
ดຌวย ผักละผลเมຌกใป็นสิไงมีชีวิตชนดียวกับมนุษย์ ฉะนัๅน ราจะพิสูจน์เดຌอยางเร
วา ผักละผลเมຌมีการหาย฿จชนดียวกับมนุษย์ ราตຌองมาพิสูจน์กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-078 
 

ชื่อเรื่อง : เฟฟ้านารูຌ 
ผูຌเขียน :   ปຂยดนัย  บุญเมตรี 
ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย     

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ปีท่ีพิมพ์ : 2561 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม :          30 นาที 
ชนิด, ประเภท : เฟฟ้า   

ค าส าคัญ : ผงวงจร, วงจรเฟฟ้า 

รายงานยอ : 

เฟฟ้านารูຌ ดย ปຂยดนัย  บุญเมตรี  เดຌบงนืๅอหาออกป็น 2 สวน   
สวนทีไ 1 อธิบายกีไยวกับพลังงานเฟฟ้า การตอวงจรบืๅองตຌน พืไอสรຌาง

ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับวงจรเฟฟ้า  
สวนทีไ 2 สาธิตการตอวงจรเฟฟ้า ดยมีขัๅนตอนดังนีๅ  
     - ขัๅนตอนทีไ 1 นะน าอุปกรณ์ทีไ฿ชຌผลิตพลังงานเฟฟ้าบืๅองตຌน 

     - ขัๅนตอนทีไ 2 สาธิตการตอวงจรเฟฟ้าอยางงาย 

     - ขัๅนตอนทีไ 3 ฿หຌผูຌอานเดຌมีสวนรวม฿นการตอวงจรเฟฟ้าบืๅองตຌน 

ละสวนทีไ 3 สรุปความรูຌทีไเดຌจากการอาน เฟฟ้านารูຌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-079 

 

ชืไอรืไอง : AR Technology : ทคนลยีสมือนจริง 
ผูຌขียน :   นายกฤษฎา  ยงยวน 

ภาษาทีไน าสนอ : ภาษาเทย     

สถานทีไพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ปทีไพิมพ์ : 2561  
ระยะวลาทีไ฿หຌยืม : 20-30 นาท ี

ชนิด (ประภท) :           ทคนลยี   

ค าส าคัญ : AR TECHNOLOGY 

รายงานยอ :  

AR Technology : ทคนลยีสมือนจริง ดย นายกฤษฎา  ยงยวน เดຌ
บงนืๅอหาออกป็น 2 สวน คือ  

สวนทีไ 1 สรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ AR (Augmented Reality) ซึไง
ป็นทคนลยีทีไผสานลกหงความจริงรวมขຌากับลกสมือนจริงทีไถูกสรຌางขึๅน 
ดยผานอุปกรณ์ตาง โ กลຌองมือถือ, คอมพิวตอร์, วน ดยจะสดงผลผาน
อุปกรณ์ภาพทีไปรากฏจะป็นภาพหมือนจริงบบ 3D ละ 360 องศา  ซึไง฿น
ปัจจุบันทคนลยีนีๅถูกรวมขຌาเปป็นสวนหนึไง฿นกิจกรรมประจ าวัน มีการน าเป
ประยุกต์฿ชຌอยางพรหลาย฿นดຌานตาง โ ทัๅงดຌานศิลปะ การพทย์ การศึกษา ละ
การพาณิชย์ ธุรกิจ ป็นตຌน 

หลักการของ AR ประกอบดຌวย 

1. ตัว Marker ตาง โ หรือ sensor 

2. กลຌอง, มือถือ, วน อุปกรณ์ทีไสามารถตรวจจับ sensor ตาง โ 

3. จอสดงผล จอมือถือ, จอภาพตาง โ 

4. ระบบประมวลผลพืไอสรຌางวัตถุ 3D ชน ตัวปรกรม฿นคอมพิวตอร์ 
นอกจากนีๅ ส านักพิมพ์บางหงทีไเดຌผลิตหนังสือทีไ฿ชຌทคนลยี AR พืไอพิไม

ความนาสน฿จ ดยฉพาะ  กลุมป้าหมายทีไป็นดใก ตัวอยาง ชน หนังสือนิทานทีไ
รูปภาพ฿นหนังสือสามารถขยับออกมา฿นรูปบบ 3D เดຌ ป็นตຌน 

ละสวนทีไ 2 สาธิตการอาน หรือการ฿ชຌ AR Technology 

 

 
 

http://www.windopluz.com/02_products.php






รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-088 

 

ชืไอรืไอง : นิทานคุณธรรม 

ผูຌขียน :   ผศ.ดุษฎี  ทียมทศ บุญมาสูงทรง 
ภาษาทีไน าสนอ : ภาษาเทย     

สถานทีไพิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ปทีไพิมพ์ : 2562  
ระยะวลาทีไ฿หຌยืม : 30 นาที 
ชนิด (ประภท) :           การลานิทาน  

ค าส าคัญ : นิทาน, คุณธรรม 

รายงานยอ :  

นิทานคุณธรรม ดย ผศ.ดุษฎี  ทียมทศ บุญมาสูงนิน  เดຌบงนืๅอหา
ออกป็น 2 สวน คือ  

สวนทีไ 1 กลาวถึง นิทาน ซึไงป็นรืไองราวทีไสืบทอดกันมา หรือมีผูຌตงขึๅน 
พืไอตຌองการสอนคน฿นการด ารงชีวิต ป็นรืไองทีไลาสูกันฟังมานาน ละมีอยู฿นทุก
สังคม ทีไตຌองการผอนคลายจากความบืไอหนาย฿นชีวิตประจ าวัน ออกเปสูลกหง
จินตนาการ พืไอความพลิดพลินสนุกสนาน สริมสรຌางความผูกพันละชวย
กระชับความสัมพันธ์฿นครอบครัว สริมสรຌางจินตนาการละพัฒนาการทางดຌาน
อารมณ์ ฿หຌขຌอคิดละคติตือน฿จ ชวยปลูกฝังคุณธรรมตาง โ ฿หຌกผูຌฟัง ละชวย
สะทຌอน฿หຌหในสภาพของสังคม฿นอดีต ซึไงการสงสริมการอานดຌวย  นิทาน
คุณธรรม  ควร฿ชຌทคนิคการลา ดยมีหนังสือควบคูกับการลา หรืออานหนังสือ
นิทาน จะท า฿หຌดใกชวยซึมซับเดຌชัดจนขึๅน การปลูกฝังคุณธรรม฿หຌกดใกละ
ยาวชน ป็นการสงสริมการอานทีไตຌองปลูกฝัง฿หຌกดใกป็นประจ าสมไ าสมอ 

สวนทีไ 2  สาธิตการลานิทานคุณธรรม ชน รืไอง ความดีสีหลืองสຌม 
ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://video.dmc.tv/programs/think_around.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A.html






รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-089 

 

ชื่อเรื่อง : งานพับกระดาษ 

ผูຌเขียน : นางสาวทัศนีย์ ปรียบจันทึก   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : การพับกระดาษ 

ค าส าคัญ : งานฝมือจากกระดาษ 

รายงานยอ : 

งานพับกระดาษ ขียนดย  นางสาวทัศนีย์  ปรียบจันทึก  เดຌบงการ
น าสนอนืๅอหาออกป็น 3 บท  ดังนีๅ 

 1. ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับ   การพับกระดาษ ซึไงการพับกระดาษ ป็นการ
ปรสภาพกระดาษ฿หຌมีรูปราง มิติ ละรูปทรง ตามจินตนาการของผูຌประดิษฐ์ 
สวน฿หญป็นการพับทีลียนบบวัตถุ หรือสิไงมีชีวิต ชน การพับครืไองบิน นก ตา 
กบ ฯลฯ  

2. การตรียมอุปกรณ์฿นการพับ ซึไงเดຌก กระดาษสีสันสวยงาม 

 3. การพับกระดาษตามจินตนาการ ชน ครืไองบิน นก ตา กบ ป็นตຌน 
ลຌวตกตงดຌวยดินสอ สี หรือวัสดุตกตงอืไน โ ฿หຌสวยงาม 
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รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-090 

 

ชื่อเรื่อง : ซนวิชเสຌนน 

ผูຌเขียน : นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน์   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : การท าขนม 

ค าส าคัญ : บกอรี 
รายงานยอ : 

ซนวิชเสຌนน ขียนดย  นางสาวอาจารี  จรานุวัฒน์  เดຌบงการ
น าสนอนืๅอหาออกป็น 3 บท  ดังนีๅ 

1. ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับการท าซนวิช  ความหมายของซนวิช อุปกรณ์
ละวัตถุดิบทีไ฿ชຌ฿นการท าซนวิช 

2. การตรียมวัตถุดิบ฿นการท าซนวิช เดຌก ขนมปัง, มายองนส, ทูนา,   
ปูอัด, หมูยอง, ผักตาง โ ละมีดหัไนขนมปัง ป็นตຌน 

3. การท าซนวิช วิธีผสมเสຌท าซนวิชตาง โ ทคนิคการหัไน การตกตง 
ซนวิช ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-091 

 

ชื่อเรื่อง : การพับถุงกระดาษจากหนังสือพิมพ์  
ผูຌเขียน : นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์  

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม : 20-30 นาที 
ชนิด (ประเภท) : งานประดิษฐ์ 
ค าส าคัญ : การพับกระดาษ 

รายงานยอ : 

การพับถุงกระดาษจากหนังสือพิมพ์ ขียนดย  นางสาวกัญญาภัทร      
ชูพุทธพงษ์  เดຌน าสนอนืๅอหาดังนีๅ 

การน า หนังสือพิมพ์กา  ทีไราเมเดຌอานลຌว มาพับ฿หຌกิดรูปรางตาง โ 
ท า฿หຌกิดความสนุกสนาน ละสามารถน ามาตกตงบຌาน หรือน ามา฿ชຌงาน฿หຌกิด
ประยชน์เดຌ การพับกระดาษยังชวยสริมสรຌางความคิดสรຌางสรรค์ของดใก 
สามารถฝຄกสมาธิของดใก โ ฿หຌดีขึๅน วันนีๅราจะพานຌอง โ มารูຌจักกับ การพับถุง
กระดาษจากหนังสือพิมพ์  กันคะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-092 

 

ชื่อเรื่อง : การพิมพ์สีนๅ าจากวัสดุธรรมชาติ 
ผูຌเขียน : ศรษฐะ จันณรงค์  
ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ ์: มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม :   30 นาที 
ชนิด, ประเภท :   การพิมพ์สี  

ค าส าคัญ : จิตรกรรมสีนๅ า 

รายงานยอ : 

การพิมพ์สีนๅ าจากวัสดุธรรมชาติ ขียนดย ศรษฐะ จันณรงค์  เดຌบง
นืๅอหาออกป็น 3 บท   

฿นบททีไ 1 พูดถึงอุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการพิมพ์สีนๅ า  ซึไงเดຌก วัสดุจาก
ธรรมชาติ ละสีนๅ า  

บททีไ 2 พูดถึงขัๅนตอนการตรียมวัสดุจากธรรมชาติ ละสีนๅ าส าหรับการ
พิมพ์สี  

ละ฿นบททีไ 3 พูดถึงขัๅนตอนการพิมพ์สีนๅ าจากวัสดุธรรมชาติ พรຌอมทัๅงลง
มือท าป็นรูปภาพตาง โ ฿หຌดูป็นตัวอยาง 
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รหัส / Code : LB-093 

 

ชื่อเรื่อง : สมุดท ามือ 

ผูຌเขียน-สัญชาติ :  นายวินิจ  การชงัด - เทย    

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ :  มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม : 30 นาที 
ชนิด (ประเภท) : งานประดิษฐ์ 
ค าส าคัญ : สมุดบันทึก, การประดิษฐ์ดຌวยกระดาษ 

รายงานยอ : 

สมุดท ามือ ขียนดย นายวินิจ  การชงัด  ขาบงการน าสนอนืๅอหา
ป็น 3 บท   

฿นบททีไ 1  พูดถึงอุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการท าสมุด  ซึไงเดຌก กระดาษ ดินสอ 
สี กาว มใกยใบกระดาษ วัสดุตกตงอืไน โ  

บททีไ 2 พูดถึงขัๅนตอนการท าสมุดท ามือ การประดับตกตง฿หຌสวยงาม 
พรຌอมทัๅงลงมือท า฿หຌดูป็นตัวอยาง  

ละ฿นบททีไ 3 พูดถึงประยชน์ของสมุดท ามือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-094 

 

ชื่อเรื่อง : พับหรียญปรยทานฟนซี 
ผูຌเขียน : นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาเทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
ปีท่ีพิมพ์ : 2562 

ระยะเวลาที่ใหຌยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : งานประดิษฐ์ 
ค าส าคัญ : หรียญปรยทาน, การพับกระดาษริบบิๅน 

รายงานยอ : 

พับหรียญปรยทานฟนซี ขียนดย  นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง  เดຌ
บงการน าสนอนืๅอหาออกป็น 3 บท  ดังนีๅ 

1. ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับการพับหรียญปรยทาน ซึไงการพับหรียญ ป็น
การปรสภาพกระดาษริบบิๅน฿หຌมีรูปราง มิติ ละรูปทรง ตามจินตนาการของผูຌ
ประดิษฐ์ สวน฿หญป็นการพับทีลียนบบวัตถุ หรือสิไงมีชีวิต ชน การพับหรียญ
ปรยทานรูปผลเมຌ มลง ฯลฯ  

2. การตรียมอุปกรณ์฿นการพับ ซึไงเดຌก ริบบิๅนสีสันสวยงาม 

3. การพับหรียญตามจินตนาการ ชน สตอบอรีไ สຌม มลงตาทอง ป็นตຌน 
ลຌวตกตง฿หຌสวยงาม 
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67 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพการด านนิงาน 
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