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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน กองประชาสัมพนัธ ์

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางการประชาสัมพันธ์  
2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองประชาสัมพันธ์  

 3. สถานท่ีดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. กําหนดการจัดโครงการ เมษายน 2565  ถึง กันยายน 2565 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายท่ีผลักดันให้มีการจัดการความรู้ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยท่ีตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนําไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากข้ึน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการจัดการความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นําพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของ การนํากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน            
และพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  
 เพ่ื อ ให้บุ คลากรได้ตระหนั ก  และเข้าใจ ถึงความสํ าคัญ และประโยชน์ ของการจัดการความ รู้มาก ข้ึน  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงมีองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน                 
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นําพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  
           ซ่ึงกองประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสําคัญของ การนํากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อ
การปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทําโครงการการจัดการความรู้กองประชาสัมพันธ์ เร่ืองการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสมัพันธ์  

 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ท่ีสนใจ 
6.2 เพ่ือให้บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ท่ีสนใจได้มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิด 

ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์   
     6.3   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ 
     ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์พันธกิจมหาวิทยาลัย   
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากร กองประชาสัมพันธ์ และบุคลกรภายใน มทร.ล้านนา ท่ีสนใจ จํานวน 12 คน  
 
8. งบประมาณ 2,940 บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน  
    ค่าตอบแทนวิทยากร ( 3 ชม x 300 บาท) 

                         
                          900 บาท 

2.ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ (100x12X1)  
    ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ (35x12x2)  

 
                        1,200 บาท 
                           840 บาท 

3.ค่าวัสดุ 
จํานวนเงิน                             2,940 บาท 

 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคํานวณรายการค่าใช้จ่ายท่ีต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
              กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2565 ปี พ.ศ.2566 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   
1.วางแผนการดําเนินการ (P)    
- ประชุมคณะกรรมการ KM 
กองประชาสัมพันธ์ 
- ขออนุมัติโครงการ 

  
 

          - -โครงการได้รับอนุมัติ
ตามแผนการจัดการ
ความรู้การถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคนิคการ
เขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยงาน 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์

2. การดําเนินการจัดโครงการ 
(D)  

               - 

3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการดําเนินโครงการ 

            - - รายงานผลการ
ดําเนินงานของกอง
ประชาสัมพันธ์ในประเด็น
เร่ืองการการถ่ายทอดองค์
ความร ู้เทคนิคการเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยงาน เพ่ือ
เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

4.การปรับปรุง/พฒันา/แกไ้ข
จากผลการติดตาม (A) 

            - - แผนการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป 

             2,940  
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ  

1)  บุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ท่ีสนใจได้มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิด ในการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามหลักการ 5 W 1 H  
2)  ได้แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจ
มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

 
      10.2 เชิงคุณภาพ  

1)  บุคลากร กองประชาสัมพันธ์ และบุคลกรภายใน มทร.ล้านนา จํานวน 12 คน 
2)  ได้ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ข้ันตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จดัการ 
ให้เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้,การเรียนรู้) 
3)  มีการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์ 

 
      10.3 เชิงเวลา  

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 100      
 
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  

งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ 2,940 บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการดําเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 

1)   บุคลกรกองประชาสัมพันธ์ได้ทักษะเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

2) ได้แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และ
พันธกิจมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

12. ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1) กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิด การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน เพ่ือ

เผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสมัพันธ์ 
2) ได้ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ข้ันตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้

เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 
3) มีการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์ 

13. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
1) กองประชาสัมพันธ์มีการพัฒนามีความรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากข้ึน และตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธ

กิจมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึนจากการบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์  

2)  บุคลากรภายในหน่วยงาน นําองค์ความรู้ไปใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานและพัฒนาหน่วยงาน 
 

 
 ลงชื่อ .............................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

                         (นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์)   
            ...............12....../.......เมษายน....../......2565.... 

                                      เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อโดยตรง 089-9994512 


