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   ประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการห้องสมุดในรูปแบบ Social Distancing 
               (BUU Library Service Innovation Contest in Social Distancing Model)  
 
๑.  ชื่อโครงการและกิจกรรม   

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการบริการหอ้งสมุดในรูปแบบ Social Distancing                            
 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักหอสมุดเป็นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่นับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย รวมถึงเป็น 
แหล่งสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ส าหรับนสิิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากภารกิจดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า
ส านักหอสมุดคือขุมทรพัย์ทางปัญญาส าหรบัมหาวิทยาลัยบรูพา และมบีทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้
ในมหาวิทยาลัย จงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพฒันา และปรบัปรุงการใหบ้รกิารอยูเ่สมอ การน านวัตกรรม
มาใช้ในการด าเนินงานของส านักหอสมุดจะช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรบักบัการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ การรบัรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
ที่จะช่วยพัฒนาการด าเนินงานและการบรหิารของส านักหอสมุด และจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้  
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงใหห้้องสมุดทุกแหง่ต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทและวิธีการให้บริการให้เข้ากบัสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันน้ีให้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรบัเปลี่ยนการบริการใหเ้ป็นรูปแบบ 
ที่มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นงานที่ท้าทาย 
เป็นอย่างยิง่ของห้องสมุด 
  จากความส าคัญดงักล่าว ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดโครงการ BUU Library Innovation 
Contest in Social Distancing Model ซึ่งเป็นโครงการประกวดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานห้องสมุด
ให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) เพื่อกระตุ้นให้นสิิต
ของมหาวิทยาลัยบรูพา ซึ่งเป็นผู้ใช้บรกิารหลกัของส านักหอสมุดมสี่วนร่วมในกจิกรรมของส านักหอสมุด นับเป็น 
การสร้างความผูกพันกบัผู้ใช้บริการ อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการพฒันาห้องสมุดจากนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ  
ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้จริงกบัการปฏิบัตงิานของส านักหอสมุดต่อไป 
 
๓.  วัตถุประสงค์ 
      ๓.๑  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และ
สามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
       ๓.๒  เพื่อสร้างความผูกพันของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดโดยการมีส่วนร่วมสร้ างสรรค์ผลงานเพื่อ
พัฒนาส านักหอสมุด 
 
 
๔.  ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
 ๔.๑  กลุ่มผูร้่วมประกวด :  นิสิตมหาวิทยาลัยบรูพา 
  
๕.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑  เกิดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานห้องสมุดที่ดีและน ามาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดได้จริง 
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 ๕.๒  เกิดความผูกพันระหว่างส านักหอสมุดและผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกจิกรรมและติดตามกิจกรรม 
การประกวด 
 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
๗. สถานท่ี 
           ส่งผลงานที่เว็บไซต์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ตัดสินและเผยแพร่ผลงานผ่านเฟสบุ๊ค 
ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
๘.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  
   ๘.๑   ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิตที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลัยบรูพา 
   ๘.๒   ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ทั้งนี้ กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน  
 
๙.  ผลงานท่ีได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ดังน้ี 
  รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ๑ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ๑ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
  ผู้เข้ารอบสุดท้าย ๑๐ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
 
๑๐.  กติกาการประกวด 

      ๑๐.๑  ผลงาน ๑ ช้ิน มีผู้ร่วมสง่เข้าประกวดได้จ านวน ๑ - ๕  คน 
      ๑๐.๒  แต่ละคน (ทีม) สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๓ ช้ิน   

           ๑๐.๓  การส่งผลงานเข้าประกวด 
    ๑๐.๓.๑  รับผลงานตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดใหส้่งข้อมลู
ดังต่อไปนี้  
 

     -  ส่งใบสมัครแบบออนไลน์ที่  
        URL: https://www.lib.buu.ac.th/web/index.php/th/innovation 

       -  แนบแบบฟอร์มใบสมัครตามรูปแบบเอกสารท้ายโครงการ 
       -  แนบวิดีโอแนะน าหลักการ แนวคิด และวิธีการด าเนินการแบบสั้น ๆ ไม่เกิน ๕ นาที 

๑๐.๓.๒  ประกาศผลผูผ้่านการคัดเลือกรอบแรกไมเ่กิน ๑๕ ผลงาน ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ผูผ้่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องจัดท า Facebook Live ความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที  
แสดงหลักการ แนวคิด ข้ันตอนวิธี รวมถึงผลงานต้นแบบ ผา่นทาง Facebook ของส านักหอสมุด ระหว่างวันที่  
๑๐ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ส านักหอสมุดเป็นผู้จดัล าดับการน าเสนอให้แกผู่้เข้าประกวดและผู้เข้าประกวด
จะต้องมาน าเสนอผลงานตามวันเวลาทีก่ าหนด 

๑๐.๓.๓  ประกาศผลงานทีผ่่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายไม่เกิน ๓ ผลงาน ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม  

https://www.lib.buu.ac.th/web/index.php/th/innovation
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พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะต้องมาน าผลงานที่แล้วเสรจ็แสดงต่อคณะกรรมการ
ตัดสินผลงานในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศผลรางวัลในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐.๔  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินผลงานจะพิจารณาจากคะแนนจากคณะกรรมการ การกดไลค์และแชร์ใน  

Facebook ของส านักหอสมุด รวม ๑๐๐% โดยคิดสัดส่วน ดังนี ้
๑๐.๔.๑  คะแนนจากคณะกรรมการตัดสินผลงาน ๗๐% พิจารณาจาก 
     -  การน ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิกับงานห้องสมุดในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือ 
        ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
     -  ความคิดสร้างสรรค์ 

       -  ประโยชน์และความคุ้มค่า 
        -  รูปแบบการน าเสนอ 

๑๐.๔.๒  คะแนนที่ได้จากไลค์ ๑ ครั้งได้ ๑ คะแนน และแชร์ ๑ ครั้งได้ ๒ คะแนน รวมคิดเป็น     
            ๓๐% 

 ๑๐.๔.๓  หากมีคะแนนเท่ากัน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


