
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการความรู้ สายสนบัสนุน 
 

รูปแบบการปรับตัวของห้องสมุดในสถานการณ์ COVID เพ่ือการบริการท่ีมปีระสิทธิภาพ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ท่ีมาและความสำคัญ  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 กำลังทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยพบการติดเช้ือทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสูค่นภายในหลายประเทศแล้ว 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค COVID-19 ให้สอดรับการมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน และทกุพื้นที่
บริการในห้องสมุด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทีป่ฏิบัตงิาน อาจารย์ และนกัศึกษา ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา อย่างไม่มีกำหนด และเป็นช่วงที่นกัศึกษามีการสอบปลายภาค
การศึกษา 2563 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ นักศึกษา อาจารย์ 
ต่างมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน การสอน แบบออนไลน์ เพราะไม่
สามารถเข้าเรียนในช้ันเรียนได้ บุคลากรสายสนับสนุน จำเปน็ต้องใช้เทคโนโลยใีนการทำงานทีบ่้าน 
แต่ยังไม่มีองค์ความรู้ ทีเ่พียงพอกบัการนำไปใช้งานไดจ้ริง บคุลากรของสำนักวิทยบรกิารฯ ในกลุม่
งานต่างๆ ได้เลง็เห็นปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ดังที่กล่าวมาข้างต้น จงึได้มีแนวคิดในการ
ปรับรูปแบบการบริการของห้องสมุดจากการตั้งรับแต่เพียงอยา่งเดยีว เป็นบริการในเชิงรุก เพื่อเข้าถึง
ผู้ใช้ให้ได้มากทีสุ่ด ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ี  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาการบริการของหอ้งสมุด ให้มปีระสิทธิภาพ  
 2.  เพื่อพฒันาองค์กร ใหเ้ป็นองค์กรที่พรอ้มเป็นที่พึง่ของคนในท้องถ่ิน 
 
3. ผู้ใช้ความรู้ 
 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลทั่วไป 
  
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการปรบัตัว
ของห้องสมุดในสถานการณ์ COVID เพื่อการบริการที่มปีระสิทธิภาพ สนองยทุธศาตร์มหาวิทยาลัย 



ข้อที่ 1 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้  
เป็นกระบวนการแบบหนึง่ที่จะช่วยให้เกิดพฒันาการของความรู้ ภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 
ข้ันตอน ดังนี้  

 
1.  การบ่งชี้ความรู้  
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีแหลง่สารสนเทศ ทีเ่ป็นแหลง่ของข้อมลู

มากมาย อีกทัง้ยังมบีุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น  
     กลุ่มงานบริการสารสนเทศ  มคีวามเช่ียวชาญในด้านการให้บริการต่างๆ การแนะนำการ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด และทราบความต้องการของผู้ใช้บริการหอ้งสมุด  
     กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ  

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 
     กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ การแนะนำให้ความรูเ้กี่ยวกบัการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
     กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพฒันาสื่อมลัติมีเดีย มีความเช่ียวชาญในด้านการใหบ้ริการ

งานออกแบบกราฟิก การบันทึกภาพน่ิง วิดีโอ การผลิตสือ่มลัติมีเดีย การถ่ายทอดสดผ่านมเีดียต่างๆ 
เป็นต้น 

     กลุ่มงานสง่เสรมิการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ มีความเช่ียวชาญในด้านการแนะนำการ
ใช้งาน ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และแนะนำแหล่งสารสนเทศ
อื่นๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังให้บริการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ  
เป็นต้น 

ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ ได้ฝังอยูใ่นตัวของบุคลากรแตล่ะท่าน ตามประสบการและความสามารถ
ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป 
 

2.  การสรา้งและแสวงหาความรู้  
     การสร้างและแสวงหาความรู้ เกิดข้ึนโดยเมื่อทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการใน

ด้านต่างๆ เช่น ต้องการให้ผู้ใช้บริการมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน 
การเรียนการสอน และการทำงาน ในสถานการณ์การทีทุ่กคนต้องทำงานอยูท่ี่บ้าน เรียนทีบ่้าน และ
สอนหนงัสอืที่บ้าน (work from home) ทำอย่างไรผู้ใช้ถึงจะทำงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากทีสุ่ด 
จึงไดม้ีการกำหนดหัวข้อในการอบรมออนไลน์ข้ึนมา ได้แก่หวัข้อ 

     2.1  Virtual Training : การใช้งาน Microsoft Team, ToDo, Planner  



               2.2  Virtual Training : การสร้างช้ันเรียนด้วย Google Classroom 
     2.3  Virtual Training : เครือ่งมอืดิจิทลัส าหรับการเรียนการสอน การประชุม และการ 

work from home 
     2.4  Virtual Training : การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและ 

การ Work from Home (ใช้อย่างไรใหป้ลอดภัย) 
 จากนั้นดำเนินการติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตามหัวข้ออบรม

ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งวิทยากรภายนอกองค์กร และ วิทยากรจากสำนักวิทยบริการฯ โดยวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมอบรมทกุท่าน จะอบรมโดยผ่านระบบ online โดยมีการ Live สด และ บันทึกเทปเพื่อ
รับชมย้อนหลงั 

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศได้มีการ Live ถ่ายทอดสดการอบรมในแต่ละ

หัวข้อ มีการบันทึกความรู้ในรูปแบบของวิดีโอ และจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และแขวนไว้ในระบบ internet เพือ่ใหผู้้ใช้สืบค้น และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
    มีการนำเอาเทปบันทึกการอบรมในแตล่ะหัวข้อ มาตัดต่อ เรียบเรียง กลั่นกรองความ 

ถูกต้อง ครบถ้วน ของเนื้อหาสาระ เพื่อจัดทำเป็นคลังวิดีโอความรู้ ต่อไป 
5. การเขา้ถึงความรู้  
    ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก จากการอบรมที่ได้จัดทำ

ไว้ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยผ่านช่องทางดังนี ้ 
         5.1  เว็บไซต์ https://aritestream.nrru.ac.th/ 
              5.2  AVM NRRU Channel ใน YouTube 
              5.3  เฟสบุค สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
     การนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรอืประสบการณ์ส่วนบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ในรูปแบบการจัดอบรมออนไลน ์ตามหัวข้อต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการดงึความรู้ทีฝ่ังในตัวคน 
Tacit Knowledge (วิทยากร) มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ทีผู่้อื่นสามารถนำไปใช้ต่อได้ เป็นความรู ้ 
ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge ในกระบวนการอบรม จะมกีารถามตอบข้อสงสัย ข้อคำถามต่างๆ จะ
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป ความรูจ้ะได้รบัการบันทกึในรปูแบบของวิดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป 

7.  การเรียนรู ้

https://aritestream.nrru.ac.th/?fbclid=IwAR01jGofXKaWH0m1BTIxfsQGGB2EV-82-rIB029Axd6E4wsXInCrrQ579so


     ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนหรือจากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ในด้านการเรียน การสอน online และการทำงาน ในสถานการณ์ work from home  
เมื่อฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ แล้วเกิดความรู้ใหม่  นำมาเข้าระบบจัดเกบ็หรือแบง่ปันแลกเปลี่ยน 
ก็จะได้องค์ความรู ้ใหม่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้เรื่อยๆ และยงัสามารถนำไปถ่ายทอดให้แกบุ่คคลอื่นได้
ต่อไป   

 
 
 

5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ท่ีได้  
    ผลลัพธ์เชิงปริมาณ   

1.  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 800 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกหลักสูตร  

    ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ตั้งไว้ขอ

เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก แสดงได้ถึงการเป็นการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
องค์ความรู้ท่ีได้  
    1.  ไดรู้ปแบบการปรับตัวของห้องสมุดในสถานการณ์ COVID เพือ่การบรกิารทีม่ี

ประสิทธิภาพ 
    2.  ได้องค์ความรู้ในการจัดอบรม หัวข้อต่างๆ ดังนี ้
         2.1  Virtual Training : การใช้งาน Microsoft Team, ToDo, Planner  
         2.2  Virtual Training : การสร้างช้ันเรียนด้วย Google Classroom 
         2.3  Virtual Training : เครื่องมือดิจทิัลส าหรบัการเรียนการสอน การประชุม  

และการ work from home 
                   2.4 Virtual Training : การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและการ 
Work from Home (ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย) 

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ี่ต้องการได้ง่ายและสะดวก จากการอบรมที่ได้จัดทำไว้ 
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยผ่านช่องทางดังนี ้ 

    1.  เว็บไซต์ https://aritestream.nrru.ac.th/ 
              2.  AVM NRRU Channel ใน YouTube 

    3.  เฟสบุค สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  

สร้างองค์ความรู ้ นำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม ่

https://aritestream.nrru.ac.th/?fbclid=IwAR01jGofXKaWH0m1BTIxfsQGGB2EV-82-rIB029Axd6E4wsXInCrrQ579so


6. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดข้ึนจาก การสนับสนุนของผู้บริหาร การวางแผน 
ที่ดี การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหา และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ 
และทันท่วงที และที่สำคัญที่สุดคือการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เพราะการ
ทำงานประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายส่วนงานเข้าด้วยกัน จึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ทุกภาคส่วนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน  
  
7. การนำไปใช้ประโยชน์  
 ผู้ใช้สามารถนำองค์ความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการเรียน การสอน การประชุม และการทำงาน 
ในรูปแบบ online การทำงานที่บ้าน ที่มีความสำคัญมากข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
8. วิธีหรือเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการนำความรู้ไปใช้  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
9. แหล่งอ้างอิง หรือ บุคคลอ้างอิง  
 1.  ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม  
               ตำแหน่ง Technology Specialist and office Expert Program Manager 

2.  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  
     ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3.  นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง  
     ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเท 

 
10. ประวัติผู้เขียน  

- ช่ือ – นามสกุล  
  นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด 
- สถานที่ทำงานปัจจุบัน 



  กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

- ประวัติการศึกษา :  
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- อีเมล : chonticha.d@nrru.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) : 0990751616 
 


