
การจัดการความรู้ แผนกงานห้องสมุด 
ชุมชนนักปฏิบัติงานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อ : แนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital 
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางสาวชนัญชิดา   เลิศจะบก นักวิชาการศึกษา 
2. นางรติมา ปลั่งกลาง นักวิชาการศึกษา 
3. นางรัชดาพร บุญไมตรี บรรณารักษ์ 
4. นางสาววิลาวัณย์ แสนสุข บรรณารักษ์ 
5. นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ บรรณารักษ์ 
6. นางสาวอุดมลักษณ์ พ่ึงอารมณ์ บรรณารักษ์ 
7. นางสาวจิตติรัตน์ มาบจะบก บรรณารักษ์ 
8. นางสาวยุพาวดี เพ็ชรขุนทด นักเอกสารสนเทศ 
9. นายไพล เพราะผักแว่น นักเอกสารสนเทศ 
10. นายวินิจ การชงัด นักเอกสารสนเทศ 
11. นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ นักวิชาการศึกษา 
12. นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นางสาวพิมพ์ชนก แยกโคกสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นายศุภกร จันทเสวต เจ้าพนักงานห้องสมุด 

 
 

ล าดับ กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
- หน่วยงานภายในจัดประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ 

ตุลาคม 2562 แผนกงานได้ด าเนินการบ่งชี้ความรู้ โดยได้
ก าหนดประเด็นความรู้ คือ 
แนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต
Digital 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
  - ภายในหน่วยงาน 
  - ภายนอกหน่วยงาน 

ตุลาคม 2562 แผนกงานได้สร้างและแสวงหาความรู้         
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้ข้ันตอน
ดังนี้ ชุมชนนักปฏิบัติได้มีการสร้างและแสวงหา
ความรู้โดยใช้ Google Form เพ่ือให้สมาชิกใน
ชุมชน ได้สร้างและแสวงหาความรู้ แล้วบันทึก



ล าดับ กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

การด าเนินการ 

ข้อมูลน าเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์
หนังสือมีชีวิต Digital ใน Google Form  

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  - วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล 

ธันวาคม 2562- 
มกราคม 2563 

ชุมชนนักปฏิบัติได้จัดท ารายงานสรุปแนว
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital 
ได้รับรวมความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก 
Google Form และได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
  - การสกัดความรู้/แก่นความรู้ 

พฤษภาคม 2563 ชุมชนนักปฏิบัติได้สรุปแนวปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ ์หนังสือมีชีวิต Digital ได้รับรวม
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก Google 
Form จนได้แนวปฏิบัติที่ดี และด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
  - น าองค์ความรู้เผยแพร่ใน Website 

พฤษภาคม 2563 ชุมชนนักปฏิบัติได้จัดท ารายงานสรุปแนว
ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนงัสือมีชีวิต Digital 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทางได้แก่ 

1. เวปไซต์แผนกงานห้องสมุด 
2. หนังสือแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พฤษภาคม 2563 จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

7 การเรียนรู้ 
  - บุคลากรมีการน าความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติงานให้มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 
 

พฤษภาคม 2563 มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติงานให้มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ 
Human Library ห้องสมุดสัญจร เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563  และมีการประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่บริการของแผนกงานห้องสมุด ชั้น ๑ 

 
1. การบ่งชี้ความรู้ 
 ตามท่ีแผนกงานห้องสมุดได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดท า หนังสือมีชีวิต Digital จนมีหนังสือมี

ชีวิต Digital จ านวน 14 เล่ม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กับบุคลากรและหน่วยงานภายในได้เช้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศดังกล่าว ชุมชนนักปฏิบัติจึงได้ก าหนดหัวข้อ แนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต  Digital 

 



2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
   ชุมชนนักปฏิบัติได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้โดยใช้ Google Form เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน ได้

สร้างและแสวงหาความรู้ แล้วบันทึกข้อมูลน าเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital ใน 

Google Form น าเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital  

 

 

ภาพที่ 4-4 การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วย Google Form 
 

 



3.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   

ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital ได้รับรวมความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก Google Form และได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอในที่ประชุม 

 
ภาพที่ 4-5 ประชุมชุมชนนักปฏิบัติ 

 

 
ภาพที่ 4-6 ผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Google Form  

 



 

 

  
ภาพที่ 4-6 ผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Google Form (ต่อ) 



 

 

 
ภาพที่ 4-6 ผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน Google Form  (ต่อ) 

 
 
 



4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติได้สรุปแนวปฏิบัติการประชาสัมพันธ็หนังสือมีชีวิต Human Digital ได้รับรวมความ

คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจาก Google Form จนได้แนวปฏิบัติที่ดี และด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้ก าหนด
ไว้ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4-6 ช่องทางต่างๆในประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม Human สัญจร 

 
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

  ชุมนักปฏิบัติได้จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อ การประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต  
Digital   เพ่ือน าผลการจัดท าการความรู้ไปในการปฏิบัติงานหรืองานที่เกี่ยวข้อง  โดยบุคลากรสามารถเข้าดู
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/ 

 
 
 
 
 

 

http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/


 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-6 ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติการประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต  Digital 
 

6. ผลการด าเนินงาน 
ผลด าเนินการจัดการความรู้ หัวข้อ การประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต  Digital แผนกงานห้องสมุด 

พบว่า ยอดจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 979  ครั้ง ชมหน้าเว็บไซต์ และห้องสมุดมีชีวิต  Digital 1,398 ครั้ง รวมเป็น 
2,377 ครั้ง  หลังจากท่ีมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์หนังสือมี
ชีวิต Digital และด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า ยอดจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,256  ครั้ง  และมีผู้เข้าชม
หน้าเว็บไซต์ ห้องสมุดมีชีวิต  Digital 1,807 ครั้ง รวมเป็น 3,063 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิมข้ึน 28.86 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต  Digital 
 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบ สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต  Digital 



 
 

7.  สรุปแนวปฏิบัติที่ดี  
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชุมชนนักปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต  Digital 

สามารถสรุป แนวปฏิบัติที่ดีได้ดังนี้ 
1. ประเภทเอกสารหรือโปสเตอร์  
2. สื่อโซเซียล ตา่งๆ ทุกช่องทาง หรือ  ท าหนังสือหรือโปสเตอร์ใ้ห้ข้อมูลเพ่ือ ตามหน่วยงานภายในและ

ภายนอก เช่นเทศบาล ห้องสมุด ต่างๆ 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิต Digital 
4. ประชาสัมพนธ์ด้านเอกสาร 
5. ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
6. จัดท ารายงานผลการการด าเนินงาน   
7. ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 



8.  โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม แนวทาง/แนวปฏิบัติที่ดี   
1. จัดโครงการอบรมการเข้าใช้งานให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อไป  
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหนังสือมีชีวิตดิจิตอล 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน.. เพ่ือกระตุ้นการรู้สารสนเทศให้กับ นศ.อาจารย์ 
5. ประชาสัมพันธ์หนังสือมีชีวิต Digital 
6. แนะน าบริการนี้ทุกครั้งที่มีการเยี่ยมชมของนักศึกษาหรือบุคลากร 

 


