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คํานํา 
 

 โครงการห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library กิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human 

Library) สัญจร จัดข้ึนเพ่ือให�ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีความรู�เก่ียวกับห�องสมุดมนุษย)  และได�รับความพึงพอใจ

ในการดําเนินงานกิจกรรม ซ่ึงการจัดห�องสมุดในรูปแบบ Human Library เป?นการจัดให�มีหนังสือมีชีวิต 

(Living Book) ไว�บริการแก6ผู�สนใจ  โดยจุดเด6นอยู6ท่ีการสรรหาหนังสือมีชีวิตท่ีมีคุณค6าและให�ความรู�ด�วย

ใจท่ีเป?นกุศล  เพ่ือให�ผู�ใช�บริการได�เรียนรู�แนวคิด ประสบการณ) และแรงบันดาลใจ จากการได�ปฏิสัมพันธ)

ทางวาจาหรือจากการอ6านหนังสือมีชีวิตแต6ละรายการ แล�วนําสิ่งดังกล6าวไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม 

และประเทศชาติต6อไป   

แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ ขอขอบคุณคณะผู�บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนบ�าน 
หนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และทุกท6านท่ีมีส6วนเก่ียวข�องให�การดําเนินงาน
กิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) สัญจร สําเร็จลุล6วงด�วยดี  หวังเป?นอย6างยิ่งว6ารายงานสรุปผล
การดําเนินงานฯ ฉบับนี้ จะก6อให�เกิดประโยชน)ต6อการดําเนินงานกิจกรรมในครั้งต6อไป 
 

 

   แผนกงานห�องสมุด 

     งานวิทยบริการ 

                                                                     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมห�องสมุดมนุษย2 (Human Library) สัญจร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป?นหน6วยงานสนับสนุน ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ของระบบงานวิทยบริการ เพ่ือให�มีความสนใจและดึงดูดความสนใจผู�ใช�บริการอย6างต6อเนื่อง  ซ่ึงใน
ปYจจุบัน นวัตกรรมการจัดห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) กําลังเป?นท่ีนิยมและรู�จักกันมากข้ึนอย6าง
ต6อเนื่อง  กล6าวคือ การจัดห�องสมุดในรูปแบบ Human Library เป?นการจัดให�มี “หนังสือมีชีวิต (Living 
Book)” ไว�บริการแก6ผู�สนใจ  โดยจุดเด6นอยู6ท่ีการสรรหาหนังสือมีชีวิตท่ีมีคุณค6าและให�ความรู�ด�วยใจท่ีเป?น
กุศล  ซ่ึงประโยชน)ท่ีผู�ใช�บริการได�รับ คือ การได�เรียนรู�แนวคิด ประสบการณ) และแรงบันดาลใจจากการ
ได�ปฏิสัมพันธ)ทางวาจา (Verbal interaction) กับหนังสือมีชีวิตแต6ละรายการ  แล�วนําสิ่งดังกล6าวไป
พัฒนาการศึกษา พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติต6อไป 

ในฐานะท่ีห�องสมุดเป?นหน6วยงานสายสนับสนุน เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา ท่ีเน�นการ
พัฒนาศักยภาพของผู�เรียนผ6านการเรียนรู�จากหนังสือมีชีวิต (Living Book)  ซ่ึงได�มาจากการอุทิศเวลา
ของบุคคลท่ีมีจิตอาสาอันเป?นกุศล ท่ีต�องถ6ายทอดวิชาความรู�ผ6านการสนทนาให�กับผู�สนใจ  ดังนั้นแผนก
งานห�องสมุด ได�เห็นความสําคัญของการอ6าน  ซ่ึงปYจจุบันนับว6าสําคัญและมีประโยชน)ต6อผู�ต�องการ
แสวงหาความรู�อย6างยิ่ง  จึงต�องมีการจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) สัญจร ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค2 

เพ่ือให�ผู�เข�าร6วมกิจกรรมมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับห�องสมุดมนุษย) 
 

     การบรรลุวัตถุประสงค2 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล ได�แก6 ค6าเฉลี่ย ( X ) และร�อยละ สําหรับการแปลผลท่ีได�จากการ
วิเคราะห)ข�อมูล มีเกณฑ)ดังนี้ 

ค6าเฉลี่ย 8.51 - 10.00 หมายความว6า ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม       
อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 

ค6าเฉลี่ย 6.51 - 8.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “มาก” 

ค6าเฉลี่ย 4.51 - 6.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “ปานกลาง” 

ค6าเฉลี่ย 2.51 - 4.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อย” 

ค6าเฉลี่ย 1.00 - 2.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อยท่ีสุด” 
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โดยมีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค) ดังนี้ 
 - ความรู�ความเข�าใจก6อนการเข�าร6วมกิจกรรม 
    โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท6ากับ 5.19 คิดเป?นร�อยละ 51.9 อยู6ในระดับ “ปานกลาง” 
 - ความรู�ความเข�าใจหลังการเข�าร6วมกิจกรรม 
    โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเท6ากับ 9.02 คิดเป?นร�อยละ 90.2 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 
 
3. วิธีดําเนินการ 

 เป?นการจัดกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) เชิงปฏิบัติการ ให�กับนักเรียน และ
บุคลากร โรงเรียนบ�านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
 
4. กลุBมเปCาหมาย  

4.1  กลุ6มเปOาหมาย คือ บุคลากรของสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 50 คน 
4.2  ผู�เข�าร6วมกิจกรรม  จํานวน 86 คน ได�แก6 

- ครู  จํานวน 23  คน 
- นักเรียน จํานวน 63  คน 
 

5. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินงาน 

 วันท่ี 14 กุมภาพันธ) 2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ  โรงเรียนบ�านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

 
6. งบประมาณ 

 6.1  งบประมาณท่ีได�รับ จํานวน 30,000 บาท 
 6.2  งบประมาณท่ีใช�ไป จํานวน 30,000 บาท 
 
7. สรุปผลการดําเนินงาน 

 ได�ประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) สัญจร จาก
แบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีลักษณะคําถาม 2 แบบ ได�แก6 

7.1 คําถามปลายปeด (Close End Question) แบบตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง มากท่ีสุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น�อย 
1 หมายถึง น�อยท่ีสุด 
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สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล ได�แก6 ค6าเฉลี่ย ( X ) และส6วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สําหรับการแปลผลท่ีได�จากการวิเคราะห)ข�อมูล มีเกณฑ)ดังนี้ 

ค6าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม      
อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 

ค6าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “มาก” 

ค6าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “ปานกลาง” 

ค6าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อย” 

ค6าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อยท่ีสุด” 

7.2 คําถามปลายเปeด (Open Ended Questions) 
 

 แบบประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 

 



4 
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 ผลการดําเนินงานกิจกรรม 

ผลการวิเคราะห)ข�อมูลจากแบบประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human 
Library) สัญจร  มีผู�เข�าร6วมกิจกรรม จํานวนท้ังสิ้น 86 คน  มีผู�ตอบแบบประเมินจํานวน 59 คน โดยมีผล
การประเมินดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ 

- หญิง     จํานวน  31 คน คิดเป?นร�อยละ 52.54 
- ชาย       จํานวน  28 คน คิดเป?นร�อยละ 47.46 
 

2. สถานะ 
- นักเรียน   จํานวน  59 คน   คิดเป?นร�อยละ 100 

 

3. ระดับการศึกษา 
- ประถมศึกษาปoท่ี 4   จํานวน  14  คน  คิดเป?นร�อยละ 23.73 
- ประถมศึกษาปoท่ี 5   จํานวน  37  คน  คิดเป?นร�อยละ 62.71 
- ประถมศึกษาปoท่ี 6   จํานวน    8  คน  คิดเป?นร�อยละ 13.56 
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ตอนท่ี 2  ความรู�ท่ีได�รับจากการเข�าร6วมกิจกรรม 
 

ระดับความรู� 
มาก                                                                              น�อย 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1) กBอนการเข�าร6วมกิจกรรม จํานวนคน 4 3 3 8 7 18 1 3 3 9 
ร�อยละ 6.78 5.08 5.08 13.56 11.86 30.51 1.69 5.08 5.08 15.25 

2) หลังจากเข�าร6วมกิจกรรม จํานวนคน 34 9 10 - - 3 3 - - - 
ร�อยละ 57.63 15.25 16.95 - - 5.08 5.08 - - - 

 
ตอนท่ี 3  ระดับความพึงพอใจต6อการเข�าร6วมกิจกรรม 

 

หัวข�อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

คBาเฉลี่ย  

( X )  

Std. Deviation 
(S.D.) 

คBาเฉลี่ย   
(ร�อยละ) 

แปลผล 

1. ด�านเนื้อหา 4.72 0.57 94.4 มากท่ีสุด 
1) เนื้อหาตรงตามท่ีท6านคาดหวัง 4.49 0.9 89.8 มาก 
2) เนื้อหามีความเหมาะสม เพียงพอ และน6าสนใจ 4.86 0.39 97.2 มากท่ีสุด 
3) เนื้อหาเป?นประโยชน)ต6อการเรียนการสอน 4.81 0.43 96.2 มากท่ีสุด 

2. ด�านการดําเนินการ 4.70 0.57 94.07 มากท่ีสุด 
1) รูปแบบการจัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 4.76 0.57 95.2 มากท่ีสุด 
2) ความพร�อมของสถานท่ี/โสตทัศนูปกรณ) 4.69 0.53 93.8 มากท่ีสุด 

3) เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 4.66 0.6 93.2 มากท่ีสุด 
3. ด�านวิทยากร/หนังสือมีชีวิต 4.8 0.43 96 มากท่ีสุด 

1) เนื้อหาครบถ�วน 4.78 0.49 95.6 มากท่ีสุด 
2) เทคนิคการถ6ายทอดและการใช�สื่อประกอบช6วย 4.75 0.51 95 มากท่ีสุด 
3) การเปeดโอกาสให�ซักถาม 4.69 0.5 93.8 มากท่ีสุด 
4) การตอบคําถามให�มีความชัดเจน ตรงประเด็น 4.85 0.36 97 มากท่ีสุด 
5) ความพึงพอใจต6อวิทยากร/หนังสือมีชีวิตโดย

ภาพรวม 
4.93 0.31 98.6 มากท่ีสุด 

 

จากตารางแสดงให�เห็นว6า คุณภาพความพึงพอใจการดําเนินงานกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) 
(Human Library) สัญจร ในภาพรวม มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.74  คิดเป?นร�อยละ 94.82  อยู6ในระดับ “มาก
ท่ีสุด”   
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เม่ือพิจารณาเป?นรายด�าน พบว6า ด�านวิทยากร/หนังสือมีชีวิต มีค6าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท6ากับ 4.8 คิด
เป?นร�อยละ 96 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” รองลงมา คือ ด�านการดําเนินการ มีค6าเฉลี่ย เท6ากับ 4.72 คิด
เป?นร�อยละ 94.4 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” ส6วนด�านการดําเนินการ มีค6าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด เท6ากับ 4.70 คิด
เป?นร�อยละ 94.07 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 

 เม่ือพิจารณาเป?นรายข�อ พบว6า ความพึงพอใจต6อวิทยากร/หนังสือมีชีวิตโดยภาพรวม มีค6าเฉลี่ย
มากท่ีสุด เท6ากับ 4.93  คิดเป?นร�อยละ 98.6  อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด”  รองลงมา คือ เนื้อหามีความ
เหมาะสม เพียงพอ และน6าสนใจ มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.86  คิดเป?นร�อยละ 97.2 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด”  
ส6วนเนื้อหาตรงตามท่ีท6านคาดหวัง มีค6าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด เท6ากับ 4.49  คิดเป?นร�อยละ 89.8 อยู6ในระดับ 
“มาก” 

 
 

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต6อการเข�าร6วมกิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) สัญจร 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

1. ดีมาก อยากให�มาจัดอีก 
2. ควรมีเกมให�เล6นระหว6างรออ6านหนังสือมีชีวิต 
3. สุดยอด 
4. อยากให�พ่ีๆ มาจัดกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้อีกค6ะ 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจตBอบริการอBานหนังสือมีชีวิต 

  การประเมินความพึงพอใจต6อบริการอ6านหนังสือมีชีวิต เป?นคําถามปลายปeด (Close End 
Question) แบบตัวเลือก 4 ระดับ ดังนี้ 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน�อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน�อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล ได�แก6 ค6าเฉลี่ย ( X ) และส6วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับ
การแปลผลท่ีได�จากการวิเคราะห)ข�อมูล มีเกณฑ)ดังนี้ 

ค6าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 

ค6าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “มาก” 

ค6าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อย” 

ค6าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายความว6า  ผู�เข�าร6วมอบรมมีความคิดเห็นต6อคุณภาพกิจกรรม     
อยู6ในระดับ “น�อยท่ีสุด” 
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ผลการวิเคราะห)ความพึงพอใจต6อบริการ จากแบบบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต จํานวน 10 
รายการ มีดังนี้ 
 

ท่ี รหัส รายการหนังสือมีชีวิต ช่ือผู�แต6ง 
ผู�ใช� 

บริการ 
(คน) 

ความพึงพอใจต6อบริการ 
ค6าเฉล่ีย 

( X ) 
ร�อยละ แปลผล 

1 LB-022 การเรียกขวัญนาค นายไพล  เพราะผักแว6น 21 4 100 มากท่ีสุด 

2 LB-078 ไฟฟOาน6ารู� อ.ปeยดนัย  บุญไมตรี 34 3.88 97 มากท่ีสุด 

3 LB-079 
AR Technology : เทคโนโลยี

เสมือนจริง 
นายกฤษฎา  ยงย6วน 45 4 100 มากท่ีสุด 

4 LB-095 
การ)ดสวยด�วยศิลปะสีน้ําจาก

วัสดุธรรมชาติ 
นายวินิจ  การชงัด 27 3.89 97.25 มากท่ีสุด 

5 LB-096 ดอกกุหลาบจากกระดาษย6น นางสาวยุพาวดี  เพ็ชรขุนทด 32 3.94 98.5 มากท่ีสุด 

6 LB-097 DIY ของเล6นเชิงวิทยาศาสตร) นางณัฐชนันย)  ฉายะพงษ) 55 4 100 มากท่ีสุด 

7 LB-098 
Monster Bookmarks (ท่ีค่ัน

หนังสือสัตว)ประหลาดน6ารักๆ) 
นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง 29 4 100 มากท่ีสุด 

8 LB-099 งานพับกระดาษ : หมวกซามูไร นางสาวทัศนีย)  เปรียบจันทึก 36 3.94 98.5 มากท่ีสุด 

9 LB-100 
การทําปุ}ยหมักจากเศษผักและ

ใบไม�แห�ง 
นายทิวธวัช  เมฆวิชัย 35 3.97 99.25 มากท่ีสุด 

10 LB-101 Phonics English แสนสนุก 
ผศ.ดร.เกียรติสุดา  สมนา 

ผศ.ดร.รัฐพล  สมนา 
22 3.77 94.25 มากท่ีสุด 

ค6าเฉลี่ย 3.94 98.48 มากท่ีสุด 
 

จากตารางแสดงให�เห็นว6า ความพึงพอใจต6อบริการอ6านหนังสือมีชีวิต ในภาพรวม มีค6าเฉลี่ย
เท6ากับ 3.94  คิดเป?นร�อยละ 98.48 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” 

เม่ือพิจารณาเป?นรายการ พบว6า คือ การเรียกขวัญนาค, AR Technology : เทคโนโลยีเสมือน
จริง, DIY ของเล6นเชิงวิทยาศาสตร) และ Monster Bookmarks (ท่ีค่ันหนังสือสัตว)ประหลาดน6ารักๆ) มี
ค6าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท6ากับ 4 คิดเป?นร�อยละ 100 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” รองลงมา คือ การทําปุ}ยหมัก
จากเศษผักและใบไม�แห�ง มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.97 คิดเป?นร�อยละ 99.25 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด”, ดอก
กุหลาบจากกระดาษย6น และงานพับกระดาษ : หมวกซามูไร มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 คิดเป?นร�อยละ 98.5 
อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด” ตามลําดับ ส6วน Phonics English แสนสนุก มีค6าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด เท6ากับ 3.77 
คิดเป?นร�อยละ 94.25 อยู6ในระดับ “มากท่ีสุด”  
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แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ (ง.8) 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต ..นครราชสีมา.. 

หน่วยงาน .. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. 
งบประมาณ ..งบประมาณเงินรายได้ (บริหารสินทรัพย์).. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัสโครงการ …63-1300-5-4-005-00… 

1.  ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library 
2.  ลักษณะโครงการ   (…….)   จดัฝึกอบรม   (…….)   จัดงาน   () จัดตามภารกิจปกติ  
3.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต  
     นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
                 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
      ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    Cluster: [คลสัเตอร์]    Sub Cluster: Digital Economy 

    Commonality: Digital Economy   
    Physical grouping: [PhysicalGrouping]    

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ...13....สาขาวิชา งานวิทยบริการ  แผนกงานห้องสมุด 
    วิทยาเขต.........1.............มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
7. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 8. ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2563  
9. หลักการและเหตุผล 
 แผนกงานห้องสมุด  งานวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ เพื่อให้มีความ
สนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมการจัดห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ก าลัง
เป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การจัดห้องสมุดในรูปแบบ Human Library เป็นการจัดให้มี “หนังสือมี
ชีวิต (Living Book)” ไว้บริการแก่ผู้สนใจ  จุดเด่นอยู่ที่การสรรหาหนังสือมีชีวิตที่มีคุณค่า และให้ความรู้ด้วยใจที่เป็นกุศล 
ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ คือ การได้เรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากการได้ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา 
(Verbal interaction) กับหนังสือมีชีวิตแต่ละรายการ แล้วน าสิ่งดังกล่าวไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป  

ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต (Living Book) ซึ่งได้มาจากการอุทิศเวลาของบุคคลที่มีจิตอาสาอันเป็นกุศล ที่ต้อง
ถ่ายทอดวิชาความรู้ผ่านการสนทนาให้กับผู้สนใจ ดังนั้นแผนกงานห้องสมุด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการอ่าน ซึ่งปัจจุบัน
นับว่าส าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ต้องการแสวงหาความรู้อย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 
และกิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลขึ้น เพื่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกในการใช้บริการหนังสือมีชีวิต 
(Living Book) มากขึ้น 
10. วัตถุประสงค ์
      10.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุดมนุษย์ 
      10.2 เพื่อให้ได้หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล 
      10.3 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี3]  

      10.4 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี4] 
      10.5 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี5] 
 



แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ (ง.8) 

 

 

11. เป้าหมาย 
      11.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุดมนุษย์ 
- ได้หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลเพิม่ขึน้ จ านวน 2 เรื่อง 

      11.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
- ได้ขยายผลกิจกรรมห้องสมุดมนษุย์ และได้เครือข่ายห้องสมดุมนุษย์แห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
- ได้หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลเพิม่ขึน้ 

12. กิจกรรมด าเนินงาน    (ให้ระบุกิจกรรมที่จะท าในโครงการ) 
12.1 ก ิจกรรมห้องสมดุมนุษย์ (Human Library) สัญจร 
12.2 กิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวติแบบดิจิทัล 

13. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  (ให้ระบุกลุม่เป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน) 
13.1  ก ิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 

บุคลากรของสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครราชสีมา   จ านวน  50    คน 
13.2 กิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวติแบบดิจิทัล  

หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทลั จ านวน    2  เรื่อง 
 

14.งบประมาณ 36000  บาท 
14.1 ค่าตอบแทน 0  บาท 
14.2 ค่าใช้สอย 0  บาท 
14.3 ค่าวัสดุ  36000  บาท 

1) กิจกรรมห้องสมดุมนุษย์ (Human Library) สัญจร                 30,000  บาท 
- กระดาษ A4 (11 รีม x 105 บาท)    1,155 บาท 
- กระดาษอารต์มันเลเซอร์ A4 160 แกรม (4 แพ็ค x 150 บาท) 600 บาท 
- กระดาษแบงค์สี (3 รีม x 195 บาท)        585 บาท 

- หมึกปริ้นเตอร์ Ricoh รุ่น C430DN (1 กล่อง x 7,500 บาท) 7,500 บาท 
- กระดาษสีท าปก (4 ห่อ x 180 บาท)   720 บาท 
- ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่ (10 แผ่น x 300 บาท)   3,000 บาท 
- โฟมอัด ขนาดใหญ่ (10 แผ่น x 350 บาท) 3,500 บาท 
- เทปใสขนาด 1 นิ้ว (10 ม้วน x 38 บาท)     380 บาท 

- ปากกาสีน้ าเงิน (50 แท่ง x 10 บาท)   500 บาท 
- ซองพลาสติก (10 ห่อ x 55 บาท) 550 บาท 
- กระดาษโปสเตอร์สีแบบหนา (4 โหล x 120 บาท)      480 บาท 
- กาวแท่ง 21 กรัม (8 แท่ง x 65 บาท)    520 บาท 
- ลวดยิงบอร์ด MAX T3-10 MB (5 กล่อง x 55 บาท)     275 บาท 
- ลวดยิงบอร์ด MAX T3-13 MB (3 กล่อง x 75 บาท)      225 บาท 
- กระดาษกาวย่น 2 น้ิว (10 ม้วน x 55 บาท) 550 บาท 
- สันรูด ขนาด 15 มม. (9 แพ็ค x 90 บาท) 810 บาท 
- กระดาษคร๊าฟ (50 แผ่น x 35 บาท) 1,750 บาท 
- จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 160 x 60 ซม พร้อมขาตั้ง (10 อัน x 450 บาท)                  4,500  บาท  
- จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 400 x 200 ซม (1 อัน x 1,800 บาท)                              1,800  บาท 
- ป้ายคล้องคอ (5 แพ็ค x 120 บาท)                                                                600  บาท  

2) กิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตดจิิทัล                 6,000  บาท 

- แบตเตอรี่กล้อง (2 ก้อน x 2,000 บาท)                                                        4,000 บาท 
- หน่วยความจ าส ารอง (1 ชุด x 2,000 บาท)    2,000 บาท 
 
 



































แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ (ง.8) 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขต ..นครราชสีมา.. 

หน่วยงาน .. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.. 
งบประมาณ ..งบประมาณเงินรายได้ (บริหารสินทรัพย์).. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัสโครงการ …63-1300-5-4-005-00… 

1.  ชื่อโครงการ  ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library 
2.  ลักษณะโครงการ   (…….)   จดัฝึกอบรม   (…….)   จัดงาน   () จัดตามภารกิจปกติ  
3.  โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต  
     นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
                 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล 
      ตัวช้ีวัดที่ 18 : ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบไปสู่องค์กรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ความสอดคล้องกับ Cluster / Commonality / Physical grouping ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    Cluster: [คลสัเตอร์]    Sub Cluster: Digital Economy 

    Commonality: Digital Economy   
    Physical grouping: [PhysicalGrouping]    

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ...13....สาขาวิชา งานวิทยบริการ  แผนกงานห้องสมุด 
    วิทยาเขต.........1.............มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
7. สถานทีด่ าเนินงาน (ระบุ) อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 8. ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2563  
9. หลักการและเหตุผล 
 แผนกงานห้องสมุด  งานวิทยบริการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของระบบงานวิทยบริการ เพื่อให้มีความ
สนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน นวัตกรรมการจัดห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ก าลัง
เป็นที่นิยมและรู้จักกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การจัดห้องสมุดในรูปแบบ Human Library เป็นการจัดให้มี “หนังสือมี
ชีวิต (Living Book)” ไว้บริการแก่ผู้สนใจ  จุดเด่นอยู่ที่การสรรหาหนังสือมีชีวิตที่มีคุณค่า และให้ความรู้ด้วยใจที่เป็นกุศล 
ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ คือ การได้เรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากการได้ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา 
(Verbal interaction) กับหนังสือมีชีวิตแต่ละรายการ แล้วน าสิ่งดังกล่าวไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป  

ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต (Living Book) ซึ่งได้มาจากการอุทิศเวลาของบุคคลที่มีจิตอาสาอันเป็นกุศล ที่ต้อง
ถ่ายทอดวิชาความรู้ผ่านการสนทนาให้กับผู้สนใจ ดังนั้นแผนกงานห้องสมุด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการอ่าน ซึ่งปัจจุบัน
นับว่าส าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้ต้องการแสวงหาความรู้อย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร 
และกิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลขึ้น เพื่อการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และสะดวกในการใช้บริการหนังสือมีชีวิต 
(Living Book) มากขึ้น 
10. วัตถุประสงค ์
      10.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุดมนุษย์ 
      10.2 เพื่อให้ได้หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล 
      10.3 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี3]  

      10.4 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี4] 
      10.5 [วตัถุประสงคข์อ้ท่ี5] 
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ภาคผนวก  ข 

กําหนดการ 
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กําหนดการโครงการห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library 

กิจกรรมห�องสมุดมนุษย2 (Human Library) สัญจร 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 พ.ศ. 2563 

ณ โรงเรียนบ�านหนองตาคง  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน (แจกกระเป}าเอกสาร พร�อมอาหารว6าง) 

เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปeด โดย ผอ.นิมิตร  มากกลาง ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองตาคง 
(กล6าวรายงานโดย ผอ. สํานักวิทยบริการฯ), ถ6ายภาพร6วมกัน 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ชมวิดีทัศน)แนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,               
แนะนําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                          
และแนะนําห�องสมุดมนุษย) (Human Library) 

เวลา 10.00 – 11.30 น. กิจกรรมห�องสมุดมนุษย) (Human Library) 

เวลา 11.30 – 12.00 น. ผู�เข�าร6วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. แบ6งกลุ6ม แนะนําหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล (Digital Living Books)         
ผู�เข�าร6วมกิจกรรมอ6านหนังสือมีชีวิตดิจิทัลตามความสนใจ                        
พร�อมทําแบบประเมิน เม่ืออ6านจบแต6ละเรื่อง 

เวลา 15.00 – 15.30 น. ผู�บริหารสํานักวิทยบริการฯ กล6าวขอบคุณ 
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ภาคผนวก  ค 

คําสั่งแตBงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก  ง 

รายช่ือผู�เข�ารBวมกิจกรรม 
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ภาคผนวก  จ 

เอกสารการลงทะเบียนหนังสือมีชีวิต 

รายการหนังสือมีชีวิต 

และบันทึกการยืม-คืนหนังสือมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





รายการหนังสือมีชีวิต / Living Books Catalog  
รหัส / Code : LB-022 

 

ชื่อเรื่อง/Title :    การเรียกขวัญนาค 

ผู้เขียน/Author :   ไพล เพราะผักแว่น 

ภาษาที่น าเสนอ/Language :  ไทย 

สถานที่พิมพ/์Place of publication : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีท่ีพิมพ/์Printing year :  2553 

ระยะเวลาที่ให้ยืม/Assortment : 30 - 45  นาที  

ชนิด/ประเภท/Genre :   ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ค าส าคัญ/Keywords :   การเรียกขวัญนาค 

รายงานย่อ/Book report (abstract) : 

 “การเรียกขวัญนาค” เขียนโดย ไพล เพราะผักแว่น เนื้อหาน าเสนอ 
มี 2 บท โดยบทแรกกล่าวถึง ความเป็นมาและความส าคัญของการเรียกขวัญนาค 
ซึ่งเป็น ศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ง ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย 

ในบทที่ 2 เขาน าเสนอตัวอย่างในวิธีการ “การเรียกขวัญนาค” 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-078 
 

ชื่อเรื่อง : ไฟฟ้าน่ารู้ 
ผู้เขียน :   ปิยดนัย  บุญไมตรี 
ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาไทย     

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีท่ีพิมพ์ : 2561 

ระยะเวลาที่ให้ยืม :          30 นาที 
ชนิด, ประเภท : ไฟฟ้า   

ค าส าคัญ : แผงวงจร, วงจรไฟฟ้า 

รายงานย่อ : 

“ไฟฟ้าน่ารู้” โดย ปิยดนัย  บุญไมตรี  ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน   
ส่วนที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจรเบื้องต้น เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า  
ส่วนที่ 2 สาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า โดยมีขั้นตอนดังนี้  
     - ขั้นตอนที่ 1 แนะน าอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น 

     - ขั้นตอนที่ 2 สาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

     - ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมในการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 

และส่วนที่ 3 สรุปความรู้ที่ได้จากการอ่าน “ไฟฟ้าน่ารู้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-079 

 

ชื่อเรื่อง : AR Technology : เทคโนโลยีเสมือนจริง 
ผู้เขียน :   นายกฤษฎา  ยงย่วน 

ภาษาท่ีน าเสนอ : ภาษาไทย     

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีที่พิมพ์ : 2561  
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20-30 นาท ี

ชนิด (ประเภท) :           เทคโนโลยี   

ค าส าคัญ : AR TECHNOLOGY 

รายงานย่อ :  

“AR Technology : เทคโนโลยีเสมือนจริง” โดย นายกฤษฎา  ยงย่วน ได้
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AR (Augmented Reality) ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงรวมเข้ากับโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้น 
โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ กล้องมือถือ, คอมพิวเตอร์, แว่น โดยจะแสดงผลผ่าน
อุปกรณ์ภาพที่ปรากฏจะเป็นภาพเหมือนจริงแบบ 3D และ 360 องศา  ซึ่งใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจ าวัน มีการน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ การแพทย์ การศึกษา และ
การพาณิชย์ ธุรกิจ เป็นต้น 

หลักการของ AR ประกอบด้วย 

1. ตัว Marker ต่าง ๆ หรือ sensor 

2. กล้อง, มือถือ, แว่น อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับ sensor ต่าง ๆ 

3. จอแสดงผล จอมือถือ, จอภาพต่าง ๆ 

4. ระบบประมวลผลเพื่อสร้างวัตถุ 3D เช่น ตัวโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้ ส านักพิมพ์บางแห่งที่ได้ผลิตหนังสือที่ใช้เทคโนโลยี AR เพ่ือเพ่ิม

ความน่าสนใจ โดยเฉพาะ  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก ตัวอย่าง เช่น หนังสือนิทานที่
รูปภาพในหนังสือสามารถขยับออกมาในรูปแบบ 3D ได้ เป็นต้น 

และส่วนที่ 2 สาธิตการอ่าน หรือการใช้ AR Technology 

 

 
 

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








รายการหนังสือมีชีวิต /Living Books Catalog 

รหัส / Code : LB-95 

 

ชื่อเรื่อง : การ์ดสวยด้วยศิลปะสีน้ าจากวัสดุธรรมชาติ 
ผู้เขียน : นายวินิจ  การชงัด   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20-30 นาที 
ชนิด (ประเภท) : ศิลปะ 

ค าส าคัญ : บัตรอวยพร, การเขียนสีน้ า, วัสดุจากธรรมชาติ 
รายงานย่อ : 

“การ์ดสวยด้วยศิลปะสีน้ าจากวัสดุธรรมชาติ” เขียนโดย  นายวินิจ การชงัด  
ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 พูดถึงการเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่ 

-  วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ก้านกล้วย ใบไม้ ฯลฯ 

-  สีน้ า 
-  จานสี, พู่กัน 

-  กระดาษการ์ด 

ส่วนที่ 2 พูดถึงขั้นตอนการท าการ์ดด้วยสีน้ าจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ 

1)  ตัดกระดาษให้ได้การ์ดตามขนาดท่ีต้องการ 
2)  ออกแบบการ์ดที่ต้องการน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

3)  ตกแต่งการ์ดให้สวยงาม ด้วยศิลปะสีน้ าจากวัสดุธรรมชาติ 
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ชื่อเรื่อง : ดอกกุหลาบจากกระดาษย่น 

ผู้เขียน : นางสาวยุพาวดี  เพ็ชรขุนทด   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20-30 นาที 
ชนิด (ประเภท) : งานช่างฝีมือ 

ค าส าคัญ : งานฝีมือจากกระดาษ 

รายงานย่อ : 

“ดอกกุหลาบจากกระดาษย่น” เขียนโดย  นางสาวยุพาวดี  เพ็ชรขุนทด  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้  ช่วยในการฝึกสมาธิ  
ฝึกการเรียนรู้  ฝึกการควบคุมอารมณ์  ฝึกความช านาญ  และได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในการประดิษฐ์ดอกไม้ เพ่ือน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 พูดถึงการเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่ 

-  ด้ายเย็บผ้า 
-  กาว 
-  ฟลอร่าเทปพันก้าน (สีเขียว) 
-  กระดาษย่น (สีเขียว) 
-  กระดาษย่น (สีแดง) 
-  กรรไกร 
-  ก้านดอกส าเร็จรูป 

ส่วนที่ 2 พูดถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกกุหลาบ ได้แก่ 

1)  น ากระดาษมัดกับก้านดอก เพ่ือท าเป็นเกสร แล้วใช้ด้ายพันให้แน่น 

2)  ประกอบกลีบดอกซ้อนกันเป็นชั้น ๆ สลับกันไป โดยเริ่มจากกลีบที่
มีขนาดเล็กก่อน แล้วค่อยตามด้วยกลีบขนาดใหญ่ 

3)  ตกแต่งให้สวยงาม โดยใช้ฟลอร่าเทป และใส่ใบที่ก้านดอก 
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ชื่อเรื่อง : DIY ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
ผู้เขียน : นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์   

ภาษาที่น าเสนอ : ไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : วิทยาศาสตร์ 
ค าส าคัญ : ของเล่น, วิทยาศาสตร์ 
รายงานย่อ/Book report (abstract) : 

“DIY ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์” เขียนโดย  นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์  ได้
แบ่งการน าเสนอเนื้อหาออกเป็น 4 บท ดังนี้ 

1. อธิบายความส าคัญของ DIY ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ที่อาศัยแรงดัน
อากาศมาช่วยในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ได้  

2. การเตรียมอุปกรณ์ DIY ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ หลอดดูด 
กระดาษ 

3. การท าจรวดหลอดดูด จากพลังงานแรงดันอากาศ โดยเป่าให้จรวด
เคลื่อนที่ ไปข้างหน้า  นักเรียนก็จะเกิดความรู้ เรื่องแรงดันลม และมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย 

4. เครื่องร่อนวงแหวน แรงต้านอากาศท าให้เครื่องร่อนวงแหวนอยู่ในอากาศ
ได้นาน และปาไปได้ไกลกว่าจรวดทั่วไป 
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ชื่อเรื่อง : Monster Bookmarks (ที่ค่ันหนังสือสัตว์ประหลาดน่ารักๆ) 
ผู้เขียน : นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง   

ภาษาที่น าเสนอ : ไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : งานช่างฝีมือ 

ค าส าคัญ : งานฝีมือจากกระดาษ, ที่ค่ันหนังสือ 

รายงานย่อ/Book report (abstract) : 

“Monster Bookmarks (ที่คั่นหนังสือสัตว์ประหลาดน่ารักๆ)” เขียนโดย  
นางสาวนาตยา  ธารณะกลาง  ได้แบ่งการน าเสนอเนื้อหาออกเป็น 2 บท ดังนี้ 

1. การเตรียมอุปกรณ์ในการท าที่ค่ันหนังสือ ซึ่งได้แก่ กระดาษการ์ดสีสวย ๆ 
กรรไกร  กาว และวัสดุตกแต่งอ่ืน ๆ 

2. วิธีการท าที่ค่ันหนังสือ 

    2.1 ตัดกระดาษให้ได้ขนาด 15 x 15 ซม. เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส 

    2.2 พับครึ่งกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสให้เป็นสามเหลี่ยม 

    2.3 พับมุมซ้ายมาตรงจุดกึ่งกลาง เช่นเดียวกันกับมุมขวา แล้วพับให้
ปลายมาอยู่ที่กึ่งกลาง 

    2.4 คลี่สามเหลียมออกมาอีกที เอามุมด้านบนพับลงมา เจอก่ึงกลาง 
    2.5 พับมุมซ้ายอีกที แล้วเอาปลายพับเก็บเข้าในช่องตรงกลาง ท า

เช่นเดียวกันกับมุมขวา 
    2.6 เสร็จแล้วตกแต่งให้สวยงาม 
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ชื่อเรื่อง : งานพับกระดาษ : หมวกซามูไร 
ผู้เขียน-สัญชาติ : นางสาวทัศนีย์ เปรียบจันทึก - ไทย   

ภาษาที่น าเสนอ : ไทย 

สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย 

ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : การพับกระดาษ 

ค าส าคัญ : งานฝีมือจากกระดาษ 

รายงานย่อ/Book report (abstract) : 

“งานพับกระดาษ : หมวกซามูไร” เขียนโดย นางสาวทัศนีย์  เปรียบจันทึก  ได้แบ่ง
การน าเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 บท  ดังนี้ 
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพับกระดาษ ซึ่งการพับกระดาษ เป็นการแปรสภาพ
กระดาษให้มีรูปร่าง มิติ และรูปทรง ตามจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ ส่วนใหญ่เป็นการพับที่
เลียนแบบวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต เช่น หมวก เครื่องบิน นก เต่า กบ ฯลฯ  

2. การเตรียมอุปกรณ์ในการพับ ซึ่งได้แก่ กระดาษสีสันสวยงาม กระดาษเหลือใช้ 
 3. การพับกระดาษตามจินตนาการ เช่น หมวก เครื่องบิน นก เต่า กบ เป็นต้น แล้ว
ตกแต่งด้วยดินสอ สี หรือวัสดุตกแต่งอ่ืน ๆ ให้สวยงาม ถ้ามี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ชื่อเรื่อง : การท าปุ๋ยหมักจากเศษผักและใบไม้แห้ง 
ผู้เขียน : นายทิวธวัช  เมฆวิชัย   

ภาษาที่น าเสนอ : ภาษาไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : การเกษตร 
ค าส าคัญ : ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
รายงานย่อ : 

“การท าปุ๋ยหมักจากเศษผักและใบไม้แห้ง” เขียนโดย  นายทิวธวัช เมฆวิชัย 
เกิดจากความตระหนักถึงยุคปัจจุบันที่มนุษย์เราใช้สารเคมีในการเกษตรเป็น
จ านวนมาก ท าให้สารเคมีที่ใช้เกิดการสะสมในดิน และพืชผักที่เราปลูกเพ่ือเป็น
อาหาร ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคพืชผักท่ีปนเปื้อนสารเคมี ซึ่ง
ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น โรคมะเร็ง โรคตับ เป็นต้น 

เพ่ือเป็นการลดสารเคมีตกค้างที่มาจากการใช้ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี จึงได้แนะน าวิธีการการท าปุ๋ย
หมักโดยง่าย และเคล็ดลับที่ท าให้ย่อยสลายได้เร็ว มาเป็นแนวทางในการท าเศษผัก 
เศษใบไม้แห้ง ให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก ส าหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และปลูกพืชผัก 
เพ่ือใช้บริโภค และหากมีเหลืออาจน าไปขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง  
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ชื่อเรื่อง : Phonics English แสนสนุก 

ผู้เขียน : ผศ.ดร.เกียรติสุดา  สมนา, ผศ.ดร.รัฐพล  สมนา   

ภาษาที่น าเสนอ : ไทย 

สถานที่พิมพ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ปีท่ีพิมพ์ : 2563 

ระยะเวลาที่ให้ยืม : 20 นาที 
ชนิด (ประเภท) : ภาษาอังกฤษ 

ค าส าคัญ : ภาษาอังกฤษ, Phonics 

รายงานย่อ/Book report (abstract) : 

“Phonics English แสนสนุก” เขียนโดย  ผศ.ดร.เกียรติสุดา  สมนา และ 

ผศ.ดร.รัฐพล  สมนา  ได้น าเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่ง 
Phonics เป็นการอ่านเขียนด้วยการถอดรหัสเสียงภาษาอังกฤษและการผสมเสียง
ตัวอักษร A ถึง Z ทั้ง 26 ตัว  โดยผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจการออกเสียงของ
ตัวอักษรแต่ละตัวว่ามีวิธีการออกเสียงแบบใดถึงจะถูกต้อง ท าให้สามารถรู้จัก
ตัวอักษรและค าศัพท์ โดยไม่ต้องท่องจ า สามารถแยกแยะความแตกต่างของเสียง 
สามารถผสมค าได้ และออกเสียงได้อย่างถูกวิธี โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่
สนุกสนาน 
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