
 
 

แผนการจัดการความรู้: การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ชื่อหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค(์Goals) ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จัดหา พัฒนา ทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย และ
การให้บริการเชิงรุกยุคดิจิทัล 

ความพึงพอใจต่อการบริการด้วยการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

4.2 การบริการ Book Delivery 

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทำแผนการจัดการความรู้  
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดหา พัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย และการให้บริการเชิงรุกยุคดิจิทัล 

องค์ความรู้ที่จำเป็น: การบริการ Book Delivery 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้: มีทักษะและเทคนิคการบริการ Book Delivery เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการให้บริการยืมคืนหนังสือ และจัดส่งหนังสือ 
ให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในของบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกร่วมกัน 

ตัวช้ีวัด: การสร้างการบริการ Book Delivery จำนวน ๑ รูปแบบ 
กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 18 คน 
 

 

ผู้เสนอแผนการดำเนินงาน:  
   (นางสาวสุรีรัตน์ คลา้ยสถาพร) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้  
 

 

ผู้ทบทวน:            
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมล ชนะสุข) 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผู้อนุมัติ:                    
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์) 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน (CEO) 

 
 



 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
     ชื่อหน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เป้าหมาย KM: บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 10 คน 
     หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM: การบริการ Book Delivery 

 
ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การบ่งชี้ความรู้ ๑. การประชุมวางแผน ในการกำหนดการสร้าง  

รูปแบบการบริการ Book Delivery ร่วมกันของ
คณะกรรมการดำเนินการจัดความรู้ของสำนัก
วิทยบริการฯ 
๒. การวางแผนเพื่อกำหนดผู้รบัผิดชอบการ
บริการ Book Delivery ของแต่ละบุคคลที่มี
ความสนใจหรือเชี่ยวชาญ 
๓. การกำหนดแผนการดำเนินงาน กระบวนการ 
ขั้นตอน และจัดกิจกรรมการบริการ Book 
Delivery ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบให้ตรงตาม
แผนการดำเนนิการ 

พ.ย. ๖๔ - 
ธ.ค. ๖๔ 

จำนวนครั้งท่ี
ประชุม 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง - รายงานการประชุม 
 
 
 
 
การจัดทำแผนการ
จัดการความรู้การ
บริการ Book 
Delivery 
 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

๒. การสร้างและการ
แสวงหาความรู ้

๑. มีการรวบรวมวิธีการ ข้ันตอน แนวทางในการ
บริการที่เก่ียวข้องกับการบริการ Book 
Delivery 

ธ.ค. ๖๔ - 
ม.ค. ๖๕ 

วิธีการ ข้ันตอน 
แนวทางในการ
บริการ 

อย่างน้อย  
๑ กิจกรรม 

- รูปแบบการบริการ 
Book Delivery 
 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
 

ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. การสร้างรูปแบบตามวิธีการ ข้ันตอน 

แนวทางในการบริการให้ตรงตามแนวทางที่ได้
กำหนดขึ้นจากองค์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
๓. มีการพิจารณารูปแบบตามวิธีการ ขั้นตอน 
แนวทางในการบริการ Book Delivery ให้ตรง
ตามแนวทางที่ได้กำหนดขึ้น 

      

๓. การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

๑. การสร้างรูปแบบตามวิธีการ ข้ันตอน 
แนวทางในการบริการ Book Delivery ให้ตรง
ตามแนวทางทีไ่ด้กำหนดขึน้ให้เป็นระบบทีง่่าย 
สะดวก รวดเร็ว 
๒. มีการสร้างรูปแบบการให้บริการที่ Book 
Delivery ให้ตรงตามแนวทาง วธิีการ ขั้นตอน
การปฏิบัติทีไ่ด้กำหนดขึน้ ให้เป็นระบบที่งา่ย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความชัดเจนมากข้ึน 

ม.ค. – ก.พ. 
๖๕ 

การจัดเก็บ การ
เข้าถึงรูปแบบ
ตามวิธีการ 
ขั้นตอน 
แนวทางในการ
บริการ 

จำนวนรูปแบบ
การบริการ Book 
Delivery 

- รูปแบบตามวิธีการ 
ขั้นตอน แนวทาง
ในการบริการ 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๔. การประมวลและ
การกลั่นกรอง
ความรู้ 

การสร้างหลักเกณฑ์ในการประมวลและการ
พิจารณาในการบริการ Book Delivery ตาม
รูปแบบ ขั้นตอนตามรูปแบบที่กำหนด 
 

มี.ค. –เม.ย. 
๖๕ 

มีการสร้าง
หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา
และการ
กลั่นกรอง 

อย่างน้อย ๑ 
กิจกรรม 

- รูปแบบหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือก 
การประเมินผลใน
การบริการ Book 
Delivery 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๕. การเข้าถึงความรู้ ๑. กำหนดช่องทางการเผยแพร่และการเข้าถึง
การให้บริการ Book Delivery ที่ได้มีการสร้าง
องค์ความรูต้่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
Book Delivery 

เม.ย. – 
มิ.ย. ๖๕ 

จำนวนโครงการ 
/กิจกรรมที่ได้จัด
ขึ้น 
 

 ๑ กิจกรรม 
 

- ช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูล 
บทความบน การ  

 



 
 

ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

  ๒. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการสร้าง 
กิจกรรมการให้บริการ Book Delivery ตาม
แผนการดำเนนิงาน 
๓. การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการให้บริการ 
Book Delivery ให้กับบุคลากรได้ทราบ 

    บริการรูปแบบ
ออนไลน ์

 

๖. การแบ่งปนั
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑. มีกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
โครงการกิจกรรมการสร้างกิจกรรมการให้บริการ 
Book Delivery ผ่านช่องทางตา่ง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ของห้องสมุด เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๒. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างกิจกรรมการให้บริการ Book 
Delivery เพื่อปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป 

เม.ย. – ก.ค. 
๖๕ 

จำนวนกิจกรรม
ในการเผยแพร่
ความรู้ร่วมกัน 

 - มีช่องทางในการ
เข้าถึงความรู้ร่วมกัน
เว็บไซต์ กลุ่มไลน์
ของห้องสมุด 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๗. การเรียนรู้ ๑. มีการเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปนัแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้นโครงการกิจกรรมการสร้างกิจกรรมการ
ให้บริการ Book Delivery ให้กับบุคลากร และ
บรรณารักษ์ได้รับทราบร่วมกัน 
๒. มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสร้าง 
กิจกรรมการให้บริการ Book Delivery ของ
บุคลากร และบรรณารักษ์ร่วมกันวิพากษ์และ
เรียนรู้ร่วมกัน 

พ.ค. – ก.ค. 
๖๕ 

จำนวนโครงการ 
/กิจกรรมที่ได้จัด
ขึ้น 
 

๑ กิจกรรม 
 

- - แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
จัดการความรู้และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 



 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารความเสี่ยง  (Change Management Process) 
  ชื่อหน่วยงาน: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  เป้าหมาย KM: ระดับความสำเร็จการให้บริการสารสนเทศทีม่ีคุณภาพ 
  หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM: มีแนวทางการบริการ Book Delivery อยา่งน้อย ๑ เรื่อง 
  ตัวชี้วัด: การสร้างบทความความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ บนเว็บที่เก่ียวกับกิจกรรมการบริการ Book Delivery จำนวน ๑ เร่ือง 
 เป้าหมาย: บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 18 คน 
 
ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑. การเตรียมการและ

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

๑. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การสร้าง 
รูปแบบการบริการ Book Delivery ให้กบั
ผู้รับผิดชอบให้มีความเข้าใจในวตัถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายและประโยชนท์ี่ได้รบัร่วมกัน 
๒. มีการรวบรวมข้อมูล กระบวนการ ขั้นตอน 
วิธีการดำเนินงานการสร้าง รูปแบบการบริการ 
Book Delivery ร่วมกันให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน     
๓. มีการสร้างแผนการดำเนินงาน กำหนดปฎทิิน
ระยะเวลาในการดำกิจกรรมการสร้าง รูปแบบ
การบริการ Book Delivery ที่เหมาะสมใน
แผนงาน 

ม.ค. ๖๕ จำนวนบุคลากร
ที่รับทราบ 

๑๐ คน - รายงานการประชุม 
 
 
 
แผนการจัดการ
ความรู ้

คณะกรรมการจัดการ
ความรูแ้ละ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การสื่อสาร ๑. มีการสร้างช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่
เหมาะสม เช่น ช่องทางเวบ็ไซต ์ Line 
Facebook ช่องทางอื่น ๆ 
๒. มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook แฟนเพจ ของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.พ. ๖๕ จำนวนช่อง
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ ์

อย่างน้อย ๒ 
ช่องทาง 

- ๑. เว็บไซต์ 
๒. เอกสาร
ประชาสัมพนัธ ์
๓. ไลน ์

 

 



 
 

ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
๓. กระบวนการและ

เครื่องมือ 
๑. การประชุมวางแผนการกำหนดกิจกรรม การ
สร้าง รูปแบบการบริการ Book Delivery ที่
ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน   
๒. มีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำเครื่องมือหรือระบบ
ที่จะนำมาใช้ในการสร้าง รูปแบบการบริการ 
Book Delivery ที่เป็นรปูแบบมาตรฐานแบบ
เดียวกัน 
๓. มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้าง 
รูปแบบการบริการ Book Delivery หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบโครงการ และการ
กำหนดระยะเวลาของกิจกรรมการใช้และการ
เข้าถึงการการบริการ Book Delivery ใน
รูปแบบตา่ง ๆ 

มี.ค. –พ.ค. 
๖๕ 

กระบวนการ 
ขั้นตอน
วิธีดำเนินการ 
และเครื่องมือใน
การจัดทำการ
สร้าง รูปแบบ
การให้บริการ
ออนไลน์   

อย่างน้อย ๓ 
กิจกรรม 

- รูปแบบ
กระบวนการ 
ขั้นตอน
วิธีดำเนินการ 
และเครื่องมือใน
การสร้าง รูปแบบ
การให้บริการ
ออนไลน ์

 

๔. การเรียนรู้ ๑. มีรูปแบบการดำเนนิงานโครงการกิจกรรม
การสร้าง รูปแบบการให้บริการออนไลน์ที่
สะดวกต่อการเข้าถึงกิจกรรม 
๒. การจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง 
รูปแบบการบริการ Book Delivery ที่มีความ
หลากหลาย ชัดเจน 
๓. มีการสร้างและกำหนด กิจกรรม โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง รูปแบบการบริการ 
Book Delivery ที่มีความหลากหลาย ชัดเจน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

มี.ค. – มิ.ย. 
๖๕ 

๑. จำนวน
กิจกรรม 
โครงการในการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
๒. จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ให้บริการ
ออนไลน ์

๑. อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 
๒. บุคลากรของ
สำนักวิทยบริการฯ 
ได้ดำเนนิการเข้า
ร่วมกิจกรรม
จำนวน 18 คน  

- ๑. เว็บไซต์ 
๒. ไลน ์
๓. Facebook 
หรือช่องในการ
เรียนรู้ของ
บุคลากร 

 

๕. การวัดผล ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการกิจกรรมการสร้าง รูปแบบการให้บริการ
ออนไลน ์
 

เม.ย. – 
ก.ค. ๖๕ 

ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีค่าคะแนน 4.2  - แบบประเมนิ
ความเข้าใจ 
รายงานผลการ
ดำเนินการ 

 



 
 

 

ที่ กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
  ๒. จัดทำข้อสรุปผลการดำเนนิการและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง 
รูปแบบในการบริการ Book Delivery เพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป 

      

๖. การยกย่องและ
ชมเชยและการให้
รางวัล 

มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการบริการ Book Delivery  

ม.ค. – ก.ค. 
๖๕ 

การพิจารณา
คัดเลือกจาก
คณะกรรมการ 

- - รายงานผลการ
ดำเนินการ 

 

 

 


