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2.บทสรุป (สรุปเนื้อหาส าคัญของงาน ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด) 
 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ทางออนไลน์ในรูปแบบของ
ส่ือดิจิทัลทดแทนรูปเล่ม เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการถึงผู้ใช้ในสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางผ่าน
เครือข่าย โดยด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1. บ่งช้ีความรู้ ได้แก่ 
ความรู้เรื่อง e-book เทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์และแหล่งให้บริการฝากไฟล์ออนไลน์ พฤติกรรมการอ่านและ
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 2. สร้างและแสวงหาความรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ แล้วน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์กับงาน 3. จัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. 
ประมวลและกล่ันกรองความรู้ สรุปผลการด าเนินงานเป็นคู่มือการจัดปฏิบัติงาน 5. เข้าถึงความรู้ โดยจัดเก็บ
ไฟล์คู่มือฯ เผยแพร่ท่ีเว็บไซต์ของสถาบันฯ (สถช.) 6. แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการเผยแพร่บทความ
ออนไลน์บนเว็บไซต์และระบบพี่เล้ียงสอนงาน 7. การเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้ ท่ีได้มาประยุกต์ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงานได้อย่างราบรื่น และไม่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  
 
3.ความส าคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี” (ระบุสภาพปัญหา ความต้องการหรือเหตุผลความจ าเป็น) 
 

ส่ือองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนังสือสรุปองค์ความรู้จากผลงานด้านการ
บริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนในรูปของหนังสือเล่มเล็กขนาด A5 
จ านวนไม่เกิน 50 หน้า จัดท าขึ้นภายใต้โครงการ “ผลิตส่ือองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล



ล้านนา” ด าเนินการโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลงานด้านการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน และเพื่อให้ได้ส่ือองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการ ส าหรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สนใจ ท้ังในภาคประชาชน และภาควิชาการ โดยจัดส่งเล่มสมบูรณ์ให้ผู้แต่งเจ้าขององค์
ความรู้ เผยแพร่ตัวเล่มท่ีห้องคลังความรู้ชุมชนในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวมถึงส่งไปเผยแพร่
ท่ีคณะ/สาขาวิชาเกี่ยวข้องภายในแต่ละเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และส านักหอสมุด
แห่งชาติ 

ท้ังนี้ เนื่องจากการจัดท าหนังสือส่ือองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นเอกสารเผยแพร่ท่ีมีจ านวนการจัดพิมพ์
ส าเนาต่อเรื่องจ านวนจ ากัด และไม่มีวางจ าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไป ท าให้ไม่สามารถจัดส่งกระจายไปยัง
ห้องสมุดเครือข่ายต่างสถาบันในการให้บริการได้ในวงกว้าง ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการท่ีทราบว่ามีส่ือความรู้นี้ใน
วงจ ากัด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะท่ีเป็นผู้ด าเนินการผลิตและจัดท าส่ือดังกล่าว จึงได้พัฒนา
ส่ือองค์ความรู้ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อม
จัดเตรียมเครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค้นหาและเข้าถึงหนังสือท่ี
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่จ ากัดด้านสถานท่ีและเวลาในการเข้าใช้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงให้กับ
ผู้ใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้เพิ่มมากขึ้น  
 
4.วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินการ (ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนและก าหนดเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา) 
 

1. เพิ่มช่องทางการให้บริการหนังสือส่ือองค์ความรู้มทร.ล้านนา ให้กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงได้หลายช่องทางผ่านเครือข่าย 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รูปเล่ม และค่าจัดส่งหนังสือไปตามห้องสมุดเครือข่ายต่างสถาบัน 
3. สามารถใช้ความรู้ท่ีได้น ามาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงานบริการส่ือองค์ความรู้

อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และไม่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
 
5.กระบวนการด าเนินงาน (ระบวุิธีการ กระบวนการหรือขั้นตอน และเครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีใช้) 

 

สถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี
เทคนิคปฏิบัติท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นผ่าน กระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 7 ข้ันตอน ดังนี้ 



 
รูป 1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 

 

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งช้ีความรู้ 
แต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการความรู้ เพื่อประชุมวางแผนในการก าหนดประเด็นองค์ความรู้ท่ีใช้

จะใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ในการประชุมครั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นการ
แก้ปัญหาการให้บริการส่ือองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลิตโดยสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ด าเนินการภายใต้โครงการ “ผลิตส่ือองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 8 เรื่อง ซึ่งมีการจัดท าส าเนาเล่มส่ือองค์ความรู้จ านวนจ ากัด สามารถจัดส่ง
เพื่อเผยแพร่ได้เฉพาะหน่วยงานภายใน 6 เขตพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเท่านั้น ไม่
สามารถขยายถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็นผลงานด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน ท้ังในภาคประชาชน และ
ภาควิชาการในวงกว้างได้ จึงมีมติร่วมกันในการก าหนดรูปแบบและช่องทางเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์
ในรูปแบบของส่ือดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากส่ือ E-book ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเลต สมาร์ทโฟน เป็นต้น มีต้นทุน
น้อย และมีช่องทางการขายท่ีหลากหลาย 

ดังนั้นเรื่องท่ีผู้ปฏิบัติต้องรู้ก่อนท่ีจะด าเนินการคือ  

1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ e-book อาทิ ความหมาย รูปแบบ การพัฒนา 

2. เทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์บนเครือข่าย รวมถึงผู้ให้บริการฝากไฟล์ท่ีได้รับความนิยม 



3. แหล่งให้บริการฝากขายแบบ Free e-book ท่ีได้รับความนิยม 

4. พฤติกรรมการอ่านและช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายบนระบบ
เครือข่าย 

คณะท างานได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เช่ียวชาญในองค์กรไปศึกษาความรู้ข้างต้นจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ท่ัวไปและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อเลือกประเภทไฟล์เอกสาร แหล่งจัดเก็บ รวมถึงช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ส่ือองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท าแบบส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้บริการเพื่อก าหนด/พัฒนาช่องทางท่ีเหมาะสมในการบริการส่ือองค์ความรู้
ดิจิทัลในอนาคต และผลสรุปท่ีได้น ามาแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันในขั้นตอนท่ี 2 

 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ค้นหาผู้ท่ีมีความรู้ภายในหน่วยงานท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต 

เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความรู้ใหม่โดยการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท่ีรับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์องค์ความรู้ของหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานท่ีมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ บน
เครือข่าย และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาถ่ายทอด
ให้กับทีมงานให้น าความรู้ไปประยุกต์กับงานท่ีได้รับมอบหมาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ไฟล์ดิจิทัลท่ีสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสร้างเพื่อน าส่งพิมพ์รูปเล่ม อยู่รูปไฟล์ดิจิทัล .PDF 
ฉบับสมบูรณ์ ขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่เพราะมีภาพประกอบเยอะ มีปกหน้า และเนื้อหารวมกันเป็นไฟล์เดียวอยู่
แล้ว สามารถน ามาใช้เผยแพร่บนเครือข่ายได้ทันที 

2. บนเครือข่ายรวมถึงพื้นท่ีในระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีบริการจัดเก็บไฟล์อยู่แล้ว แต่มีพื้นท่ีบริการ
ฟรีจ ากัด ไม่มีการแสดงผลการสถิติในการเข้าถึง สถิติการดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานแบบเรียลทาม ในขณะท่ีมีผู้
ให้บริการฝากขาย e-book มีระบบสนับสนุนผู้ใช้งานท่ีมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่มากสามารถเผยแพร่/ขาย
หนังสือออนไลน์ได้เองภายในไม่กี่นาที มีหน้าแสดงผลข้อมูลเป็นระบบสวยงาม มีการก าหนดแบ่งหมวดหมู่
ก าหนดท่ีชัดเจน มีระบบสืบค้น สามารถแสดงผลได้หลากหลายเพลตฟอร์ม รวมถึงมีปุ่มแบ่งปันส่ือไฟยัง 
Social media ประชาสัมพันธ์ไปได้หลายช่อง คณะท างานจึงเลือกใช้ผู้ให้บริการฝากขาย e-book เป็น 
Ookbee หนึ่งในบริษัทช้ันน าของไทยมาเป็นแหล่งเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้ของหน่วยงาน เนื่องจาก Ookbee มี
พื้นท่ีรอบรับไฟล์ e-book .PDF, .PUB ขนาดค่อนข้างใหญ่ได้ (600 MD) สามารถอัพโหลดไฟล์รวมกับปกได้ใน
คลิกเดียว นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานยังสามารถมองเห็นไฟล์ท่ีคณะท างานอัพโหลดขึ้นและท างานร่วมกันโดยใช้
ระบบผู้ใช้ของตนเอง  

3. จากการศึกษาพฤติกรรมการอ่านของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้ใช้บริการนิยมเข้าใช้งานซื้อ
หนังสือฟรีท่ีเว็บหรือแอพลิเคช่ันสโตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Apple, Google Play Store, Ookbee, B2SApp, 
Meb เป็นต้น เพราะเป็นระบบท่ีใช้งานง่าย มีหนังสือมากมายให้ได้เลือกอ่าน ได้รับความสะดวกในการซื้อซึ่ง



สามารถทราบข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยโดยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ 
อีกท้ังยังสามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเลต สมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยเฉพาะ
การแชร์ข้อมูลระหว่างเพื่อนใน social media มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเลือกเข้าไปดูส่ือองค์
ความรู้ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
มีการจัดท าทะเบียนความรู้ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย

สามารถแบ่งความรู้ออกเป็น 3 ส่วน คือ เตรียมไฟล์ดิจิทัล ก าหนดแหล่งฝากไฟล์ และ เลือกช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ส่ือองค์ความรู้ผ่าน Social media โดยด าเนินการดังนี้ 
 
1. รับไฟล์ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลสมบูรณ์ (.PDF) จากงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี  

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ด าเนินการเตรียมไฟล์ก่อนน าขึ้นดังนี้  
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ส่ือท่ีได้รับว่าครบถ้วนหรือไม่ (ภาพหน้า สารบัญ เนื้อหา ปกหลัง) 

ไฟล์ดิจิทัลควรเป็นไฟล์ท่ีมีหน้าเหมือนกับฉบับพิมพ์มากท่ีสุด (มีหน้าว่างค่ันระหว่างหน้าปกกับหน้าปกใน) 
เนื่องจากระบบการอ่านไฟล์เอกสารดิจิทัลของผู้ให้บริการฝากขาย e-book มีฟังก์ช้ันแสดงผล 2 หน้า 

1.2 เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ดิจิทัลท่ีต้องการเผยแพร่ ได้แก่ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
สาระสังเขป ค าค้นประจ าเรื่อง เลขมาตรฐานประจ าหนังสือ 

1.3 ปรับขนาดไฟล์ส่ือองค์ความรู้ให้มีขนาดไม่เกิน 600 MB 
 

 
รูป 2 ตัวอย่างไฟล์สื่อองค์ความรู้ดิจิทัลสมบูรณ์ (.PDF)  

พร้อมข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป ค าค้น เลขมาตรฐาน ISBN 

 
 



2. เลือกแหล่งทางการฝากไฟล์ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลไว้ 
2.1 เลือก Ookbee เพราะเป็นผู้ให้บริการฝากขาย e-book รายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่ง

สามารถฝากผลงานไฟล์ในรูปแบบ PDF และ ePUB มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เสริมระบบช่วยค้นหาท่ี
ง่าย และมีพัฒนาแอพพลิเคช่ันการอ่าน e-book บนส่ือเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท่ีส าคัญสามารถรองรับไฟล์
ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับให้บริการฝากขาย e-book เจ้าอื่น (เช่น Meb รับไฟล์ไม่เกิน 200 MD) 
สามารถเก็บสถิติการเข้าถึงและดาวน์โหลดไฟไปใช้ได้ มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

2.1 เปิดเว็บบราว์เซอร์พิมพ์ http://writer.ookbee.com/ 
2.2 ล็อกอินเข้าระบบด้วย user account ท่ีทีมงานก าหนดไว้ 
2.3 เพิ่มช่ือเรื่อง อัพโหลดไฟล์ และรายละเอียดท่ีเตรียมไว้ 
2.4 ดาวน์โหลดแอพท่ีเครื่องสมาร์ทโฟน แล้วล็อคอินเข้าระบบท่ีใช้ 
2.5 ดาว์นโหลด pre-test ไฟล์ส่ือดิจิทัลในเครื่อง 
2.6 กดส่งเพื่อรอระบบรับอนุมัติ 

 

  

รูป 3 หน้าจัดการหนังสือของผู้ให้บริการฝากขาย e-
book (Ookbee) 

รูป 4 หน้าแสดงผลชุดสื่อองคค์วามรูปดิจิทัลบนเว็บไซต์ผู้
ให้บริการฝากขาย e-book (Ookbee) 



  

รูป 5 หน้าแสดงผลสื่อองคค์วามรูปดิจิทัลบนเว็บ 
ผู้ให้บริการฝากขาย e-book (Ookbee) 

รูป 6 หน้าแสดงผลชุดสื่อองคค์วามรูปดิจิทัลบนแอพพิเค
ชันสมาร์ทโฟนของผู้ให้บริการฝากขาย e-book 

(Ookbee) 

 

2.7 เลือกเว็บไซต์ Pubhtml5 ในการเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัล ในลักษณะหนังสือพลิก หรือ 

หรือฟลิปบุ๊ค (Flipbook) โดยการอัปโหลดไฟล์เอกสารนามสกุล PDF ขึ้นเว็บไซต์ PUBHTML5.com ท าการ
แปลงไฟล์พร้อมเผยแพร่ท่ีเว็บไซต์ https://pubhtml5.com/ และการสร้าง ช้ันหนังสือออนไลน์ เพื่อน าไปฝัง
บนเว็บไซต์ได้ทันที โดยท่ีผู้อ่านสามารถเลือกหนังสือท าการพลิกหน้าหนังสือไปเรื่อยๆ บนเว็บบราวเซอร์ได้
ทันที 

 

รูป 7 ตัวอย่างชั้นหนังสือเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ออนไลน์บน เว็บไซต์ pubhtml5.com/ 



นอกจากแหล่งทางการฝากไฟล์ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลท่ีให้บริการท่ัวไปแล้ว ทางสถาบันฯ (สถช.) ได้จัดท า
คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา ไว้เป็นอีกช่องทางเลือกส าหรับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงส่ือองค์ความรู้ออนไลน์ 

 

รูป 8 ตัวอย่างคลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา พัฒนาโดย คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา 

 

สารมารถสรุปแหล่งจัดเก็บส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์เพื่อเผยแพร่ท่ีด าเนินการได้ดังภาพ 

 

รูป 9 การเข้าถึงและรูปแบบส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์แยกตามแหล่งจัดเก็บ 
 

ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่ือองค์ความรู้ให้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ปฏืบัติงานจึงด าเนินการพัฒนา QR 
Code URL Link เข้าถึงส่ือองค์ความรู้โดยตรง อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถสแกนด้วยอุปกรณ์มือ
ถือ เข้าถึงแหล่งเผยแพร่ไฟล์ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลได้ทันที 

รายการ URL Link ส าหรับอ่านหนังสือ/ส่ือองค์ความรู้ออนไลน์ แบบออนไลน์ ได้แก ่



(1) KBS (RMUTL) [ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php ] 

(2) Ookbee [ https://www.ookbee.com/search?keyword=kbs&searchType=book ] 

(3) Pubhtml [https://pubhtml5.com/bookcase/wvzm] 

 

 
 

รูป 10 QR Code ส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์ 
 

3. เลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ส่ือองค์ความรู้ออนไลน์ถึงกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายผ่าน Social media  
3.1 สามารถประชาสัมพันธ์หน้าแสดงผลส่ือองค์ความรู้จากผู้ให้บริการฝากขาย e-book ได้โดยปุ่ม

แชร์ใต้ภาพปกส่ือองค์ความรู้ท่ีต้องการแชร์ ไปยัง social media ซึ่งสามารถท าได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
Fecebook, Twiiter, Line หรือแม้กระท่ัง e-mail ตรงถึงผู้ใช้เป้าหมาย 

3.2 ก่อนกดแชร์ออกไปจะมีการเขียนข้อความส้ันๆ เกี่ยวกับส่ือองค์ความรู้ (ไม่เกิน 3 บรรทัด) พร้อม
แท็กค าค้นท่ีมักจะใช้ใน social media นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อของกลุ่มผู้ใช้แบบลูกโซ่ 

 

 
รูป 11 ตัวอย่างผลลัพธ์ประชาสัมพันธ์สื่อองคค์วามรู้ออนไลน์บน social media (Facebook) 



 
รูป 12 ตัวอย่างผลลัพธ์ประชาสัมพันธ์สื่อองคค์วามรู้ออนไลน์บน social media (Facebook) 



3.3 จัดท าภาพ ข้อความ รวมถึง URL ลิงค์การเข้าถึงส่ือองค์ความรู้ออนไลน์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (มทร.ล้านนา) เพื่อให้บุคลากรท้ังมหาวิทาลัยรับทราบ และสามารถเข้าถึงส่ือองค์ความรู้ได้ 

 

 
รูป 13 ตัวอย่างสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (มทร.ล้านนา) 



 
รูป 14 ตัวอย่างสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (มทร.ล้านนา) 



ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
สรุปผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบคู่มือการจัดปฏิบัติงานเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้

ดิจิทัลบนเครือข่ายผ่านช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ต่อผู้สนใจภายในและภายนอกสถาบันฯ ผ่านเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 
น าความรู้มาใช้งานได้ง่าย โดยการจัดเก็บไฟล์คู่มือฯ เผยแพร่ท่ีเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ของ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งบุคคลภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากระบบเครือข่าย และ
สามารถน าความรู้มาใช้งานต่อได้ง่าย 

 

ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะด าเนินงานเลือกใช้วิธีการด าเนินการแบ่งบันความรู้ให้กัน 2 วิธี ได้แก่ 

1. จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไฟล์เอกสารดิจิทัล แนบเผยแพร่พร้อมบทความออนไลน์บน
เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานและดาวน์
โหลดไปศึกษาด้วยตนเองได้ 

2. ใช้ระบบพี่เล้ียง โดยอาศัยบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ถ่ายทอดและสอนงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
สอนกระบวนการด าเนินการให้เพื่อนร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้โดยให้ Account ID ของผู้ฝึกเป็น 
Downline ซึ่งจะสามารถท าให้เรามองเห็นความเคล่ือนไหวของส่ือดิจิทัลท่ีเพิ่มขึ้นในระบบผ่าน Account ID 
ของเราเอง 

 

 
รูป 15 ใช้ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

 



ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้ 
ผู้เรียนรู้สามารถใช้ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการส่ือองค์ความรู้

ได้ย่างราบรื่น รวมถึงมีแนวโน้มของจ านวนการใช้งานส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ไม่จ ากัดเวลา สถานท่ี 
จ านวนการเข้าถึง และไม่จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 

 
6.ผลการด าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุผลความส าเร็จของการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีสามารถแก้ปัญหาได้) 

 
จากการด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ ท าให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สามารถจัดบริการส่ือ

องค์ความรู้รูปแบบดิจิทัล ชดเชยรูปเล่มส่ือท่ีผลิตจ านวนจ ากัด เพื่อขยายช่องทางการใช้บริการและการเข้าถึง
ส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ีโดยไม่จ ากัดจ านวนการเข้าถึงพร้อมกัน โดยมีปัจจัย
ความส าเร็จท่ีท าให้ส่ือองค์ความรู้รูปแบบดิจิทัลโดยฝากขายแบบ Free e-book กับ ผู้ให้บริการฝากขาย e-
book (Ookbee) ประสบผลส าเร็จ คือ สามารถรองรับการท างานได้บนอุปกรณ์ทุกชนิด มีความสะดวกในการ
เข้าถึง มีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนในการให้บริการธุรกิจหนังสืออิเล็กทอนิกส์ และ e-book ท่ีน าเสนอบนเว็บไซต์มี
ความหลากหลาย นอกจากส่ือองค์ความรู้ประเภทหนังสือดิจิทัลแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ส่ือ
องค์ความรู้ประเภทอื่น ๆ ได้อีก เช่น ส่ือวิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง (ท่ีหน่วยงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์) ก็ท่ีผู้ให้
บริการฝากเผยแพร่บนออนไลน์ได้อีกหลายเว็บไซต์ 
 
7.การเผยแพร่ (ระบุวิธีการท่ีท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน “แนวปฏิบัติท่ีดี”) 
 

ในการเผยแพร่ ได้ด าเนินการจัดท าส่ือองค์ความรู้แนวปฏิบัติในรูปแบบ infographic แนะน าการ
เผยแพร่และการเข้าถึงส่ือส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลแบบออนไลน์ ดังนี้ 
 
  



1. แนวทางการเผยแพร่ส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลแบบออนไลน์  
 

 
รูป 16 ส่ือองค์ความรู้คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี เรื่อง "รู้หรือไม่? Did you know?: เราสร้าง Flip book 

ออนไลน์ ได้ง่ายๆ แค่มีไฟล์ PDF ด้วยการแปลงออนไลน์ท่ี PUBHTML5.com  
 
 
2. แนวทางการเข้าถึง/อ่านส่ือองค์ความรู้ดิจิทัลแบบออนไลน์  
 

 
รูป 17 ส่ือองค์ความรู้คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี เรื่อง "รู้หรือไม่? Did you know?: ชาวมทร.ล้านนา อ่าน

หนังสือออนไลน์ ผ่าน Application Ookbee Buffet ได้ง่ายๆ เพียงแค่มี @rmutl.ac.th 
(@live.rmutl.ac.th ส าหรับนักศึกษา) " 



8.ปัจจัยความส าเร็จ (ระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการ และทรัพยากร ท่ีสนับสนุนให้งานประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์) 
 

1. ส่ือองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ท่ีเผยแพร่ออนไลน์ เป็นองค์ความรู้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจริงๆ 
และได้รับการตรวจสอบว่าเนื้อหาท้ังหมดไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์  

2. หน่วยงานให้การสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงจัดเตรียมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความเข้าใจเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างดี มีทักษะและความสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
4. แหล่งจัดเก็บออนไลน์ และเครื่องมือท่ีใช้การเข้าถึงของผู้ใช้บริการ มีเทคโนโลยีท่ีใช้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน เช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลกันได้อย่างง่าย สะดวก เร็วรวด โดยไม่ต้องติดต้ังเพิ่มเติม 
 

 
9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป (ถ้ามี) 

 
การเพิ่มช่องทางการใช้บริการและการเข้าถึงส่ือองค์ความรู้ทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ี

โดยไม่จ ากัดจ านวนการเข้าถึงพร้อมกัน ทดแทนปัญหาจ านวนส่ือองค์ความรู้หนังสือท่ีจัดให้บริการ เป็นอีก
ทางเลือกท่ีช่วยให้มีการใช้ส่ือองค์ความรู้เรื่องนั้นได้ในวงกว้างสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่ชุมชนของ
มหาวิทยาลัย 
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