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คํานํา 
 

 กิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล ภายใต�โครงการห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) : 

Human Library จัดข้ึนเพ่ือให�ได�หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลไว�บริการแก8ผู�สนใจ ซ่ึงป<จจุบันเทคโนโลยี

สารสนเทศได�พัฒนาไปอย8างรวดเร็ว จึงได�จัดกิจกรรมนี้ให�ทันต8อความเปลี่ยนแปลง ทําให�สามารถเข�าถึง

หนังสือมีชีวิตดิจิตอลได�อย8างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยจุดเด8นอยู8ท่ีการสรรหาหนังสือมีชีวิตท่ีมี

คุณค8าและให�ความรู�ด�วยใจท่ีเปDนกุศล เพ่ือให�ผู�ใช�บริการได�เรียนรู�แนวคิด ประสบการณE และแรงบันดาลใจ 

จากการอ8านหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลแต8ละรายการ แล�วนําความรู�ท่ีได� ไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาสังคม 

และประเทศชาติต8อไป   

แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ ขอขอบคุณหนังสือมีชีวิต คุณมารุต  ชุ8มขุนทด ผู�ก8อต้ังธุรกิจ 
Class Café  และทุกท8านท่ีมีส8วนเก่ียวข�องให�การดําเนินงานกิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล
สําเร็จลุล8วงด�วยดี แผนกงานหวังเปDนอย8างยิ่งว8ารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ฉบับนี้ จะ
ก8อให�เกิดประโยชนEต8อการดําเนินงานโครงการในครั้งต8อไป  
 

 

   แผนกงานห�องสมุด 

     งานวิทยบริการ 

                                                                     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมการผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตดิจิตอล 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  แผนกงานห�องสมุด งานวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เปDนหน8วยงานสนับสนุน ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ของระบบงานวิทยบริการ เพ่ือให�มีความสนใจและดึงดูดความสนใจให�ผู�ใช�บริการอย8างต8อเนื่อง  ซ่ึงใน
ป<จจุบัน นวัตกรรมการจัดห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) กําลังเปDนท่ีนิยมและรู�จักกันมากข้ึนอย8าง
ต8อเนื่อง กล8าวคือ การจัดห�องสมุดในรูปแบบ Human Library เปDนการจัดให�มี “หนังสือมีชีวิต (Living 
Book)” ไว�บริการแก8ผู�สนใจ  โดยจุดเด8นอยู8ท่ีการสรรหาหนังสือมีชีวิตท่ีมีคุณค8าและให�ความรู�ด�วยใจท่ีเปDน
กุศล  ซ่ึงประโยชนEท่ีผู�ใช�บริการได�รับ คือ การได�เรียนรู�แนวคิด ประสบการณE และแรงบันดาลใจ จากการ
ได�ปฏิสัมพันธEทางวาจา (Verbal interaction) กับหนังสือมีชีวิตแต8ละรายการ  แล�วนําสิ่งดังกล8าวไป
พัฒนาการศึกษาในชีวิต พัฒนาสังคม และประเทศชาติต8อไป  

ในฐานะท่ีห�องสมุดเปDนหน8วยงานสายสนับสนุน เพ่ือตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน�นการ
พัฒนาศักยภาพของผู�เรียนผ8านการเรียนรู�จากหนังสือมีชีวิต (Living Book)  ซ่ึงได�มาจากการอุทิศเวลา
ของบุคคลท่ีมีจิตอาสาอันเปDนกุศล ท่ีต�องถ8ายทอดวิชาความรู�ผ8านการสนทนาให�กับผู�สนใจ  ดังนั้นแผนก
งานห�องสมุด ได�เล็งเห็นความสําคัญของการอ8าน  ซ่ึงป<จจุบันนับว8าสําคัญและมีประโยชนEต8อผู�ต�องการ
แสวงหาความรู�อย8างยิ่ง  จึงได�จัดกิจกรรมการผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัลข้ึน เพ่ือให�เข�าถึงได�ทุกท่ี     
ทุกเวลา และสะดวกในการใช�บริการหนังสือมีชีวิต (Living Book) มากข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค? 

เพ่ือให�ได�หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล  ความสําเร็จ ร�อยละ 100 
 

3. วิธีดําเนินการ 

 ผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล 
 
4. กลุBมเปCาหมาย  

จํานวนผู�เข�าร8วมโครงการ (คน) ไม8น�อยกว8าร�อยละ 80 ของกลุ8มเปPาหมาย 
ได�หนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล จํานวน 2 เล8ม 
ผู�เข�าร8วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเปDนร�อยละ 100 
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5. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินงาน 

 โครงการแล�วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร�อยละ 100 
ดําเนินโครงการ จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 สิงหาคม 2563 
 

6. งบประมาณ 

 ใช�งบประมาณไม8เกินท่ีได�รับอนุมัติ 
 6.1  งบประมาณท่ีได�รับ จํานวน 6,000 บาท 
 6.2  งบประมาณท่ีใช�ไป จํานวน 6,000 บาท 
 
7. สรุปผลการดําเนินงาน 

ได�หนังสือมีชีวิตดิจิตอล จํานวน 1 เล8ม  คือ ธุรกิจ Class Café  โดย คุณมารุต  ชุ8มขุนทด ผู�ก8อต้ัง
ธุรกิจ Class Café   
http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/Human%20Library/book15/mobile/index.html  
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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] 
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    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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คําสั่งแตBงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
ห�องสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library  

กิจกรรมผลิตสื่อหนังสือมีชีวิตแบบดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










