โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทานิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์”
2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
.

3. ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 1. Excellence in research with global and social impact
 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
 3. Excellence in professional services and social engagement
 4. Excellence in management for sustainable organization
5. โครงการสอดคคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 1. Collections of Knowledge
 2. High Quality of Services
 3. Effective Collaborations
 4. Sustainable Organization
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 เดือน 14 วัน เริ่มต้น 18 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2559 .
7. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหา
กรุ ณาธิคุณแก่ป วงชนชาวไทยนานั ป การ อย่างหาที่สุ ดมิได้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ ถือเป็นต้นแบบของการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเป็นแบบอย่ าง
โดยแท้ ที่ชาวมหิดลและปวงชนชาวไทยควรศึกษาเรียนรู้ และนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดจัด พิธีบาเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดช ในวั นพฤหั ส บดี ที่ 27 ตุล าคม พ.ศ 2559 ณ ส านักงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
จึงพิจารณาจัดทานิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิ
รั น ดร์ ” ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ จ ดหมายเหตุเรื่อ งราวเกี่ย วกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัย มหิดลในเรื่องต่างๆ มาเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาว
มหิดล และประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมกันแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรง
กอปรกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
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8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อจัดนิทรรศการบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
8.2 เพื่อส่งเสริมให้ชาวมหิดล และประชาชน ได้รับทราบถึงเรื่องราวอันมีคุณค่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านรูปแบบของนิทรรศการ
8.3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อศึกษาเป็นแบบอย่างและนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
9. ขอบเขตการดาเนินงาน
จัดนิทรรศการพิเศษ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์ ”
เนื่องในงานพิธีบาเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัน
พฤหั ส บดี ที่ 27 ตุ ล าคม พ.ศ 2559 เวลา 7.00 – 16.00 น. ณ บริ เ วณโถงอาคาร ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กาหนดจัดแสดงถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2559
เนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วย พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชกรณีย กิจ พระราชนิพนธ์ การถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จดหมายเหตุเรื่องราวที่ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยมหิดล และภาพเหตุการณ์ภายหลังเสด็จสวรรคต
อนึ่ง ในพิธีเปิดนิทรรศการ มีจัดฉายสื่อวีดิทัศน์ มุมแจกและสาธิตการทาริบบิ้นสีดาติดเข็มกลัด รวมถึง
มุมเขียนบันทึกความรู้สึกหรือปณิธานของผู้เข้าชมนิทรรศการ ที่จะทาความดีถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
.
10. วิธีดาเนินการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. ประชุมหารือคณะทางาน
2. ขออนุมัติในหลักการโครงการ
และงบประมาณ
3. ประสานงานนักศึกษา MU
Guide เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
4. รวบรวมข้อมูลจัดทาเนื้อหาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
5. ขอความอนุเคราะห์
งานเทคโนโลยีการศึกษา
ออกแบบโปสเตอร์นิทรรศการ
6. ตรวจสอบงานออกแบบ
ก่อนส่งโรงพิมพ์
7. จัดพิมพ์โปสเตอร์นิทรรศการ
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาชม
นิทรรศการ
9. จัดสถานที่ ติดตั้งนิทรรศการ
และตกแต่งสถานที่
10. จัดแสดงและนาชมนิทรรศการ
11. เผยแพร่นิทรรศการและ
ข่าวกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
12. จัดเก็บนิทรรศการ
13. ส่งคืนเงินยืมให้หน่วยการเงิน

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ
จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ

หน่วยนับ
ระดับ 3 ใน 5
100 คน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ ได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
12.2 ชาวมหิดล และประชาชน มีโอกาสได้รับทราบถึงเรื่องราวอันมีคุณค่าเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านรูปแบบของนิทรรศการ
12.3 ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับแรงบันดาลใจ จากการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อศึกษาเป็นแบบอย่างและนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
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