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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้ศนูย์วัฒนธรรมศึกษาเร่ืองการจัดการเร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วัฒนธรรมศกึษา 

 3. สถานที่ด าเนินงาน  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ เมษายน 2565 – กรกฎาคม 2565 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากข้ึน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับ
ผู้เช่ียวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน            
และพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  
 เพ ื ่อให ้บ ุคลากรได ้ตระหน ัก และเข้ าใจถ ึงความส  าค ัญและประโยชน ์ของการจ ัดการความร ู ้มากข้ึน  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เช่ียวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน า
ความรู ้ที ่ได้รับไปจัดการความรู ้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุม ในประเด็นยุทธศาสตร์..การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ...ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
งาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความกา้วหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผล
ต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เรื่องการจัดการเรื่องการยืมคืน
วัสดุครุภณัฑ์ ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นเร่ืองการจัดการเร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ จากการการประชุมกันของคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ของศูนย์วัฒนธรรมศกึษา มีความเห็นร่วมกันในการก าหนดประเด็นในเร่ืองน้ี เน่ืองด้วย วัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
การดูแลของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มีจ านวนมาก และยังไม่ได้จัดหมวดหมู่ และผู้ที่มีความประสงค์จะยืมก็ยังไม่ทราบถึงรายการ
และจ านวน ตลอดถึงหน้าตาของวัสดุครุภัณฑ์เหล่าน้ัน  

เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ ตลอดถึงสะดวกในการจัดการวัสดุต่าง ๆ จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้ในคร้ังน้ีข้ึน 
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6. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือหาแนวทางในการจัดการระบบการยืมคืนและการจัดเก็บให้เปน็ระบบ  
2)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ            

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ  
1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์วัฒนธรรมศกึษา   
2) เจ้าหน้าท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8. งบประมาณ 5,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน 
-   

- บาท 
 

2.ค่าใช้สอย 
 

  บาท 
 

3.ค่าวัสดุ 
3.1  HARD DISK EXTERNAL 2.5'' (2 TB) 
3.2  หมึกTank Epson T6641 Black 70ml 1ขวด     = 300.- 
3.3  หมึกTank Epson T664 Cyan 70ml 1ขวด       = 300.- 
3.4  หมึกTank Epson T6643 Magenta 70ml 1ขวด = 300.- 
3.5  หมึกTank Epson T6644 Yellow 70ml 1ขวด   = 300.- 
3.6 ฟองน ้าซับหมึก Epson L360 

3.7 กล่องพลาสติกล้อเลื่อนพร้อมฝา ความจุ 5 ลิตร 6 กล่อง x 250 บาท 

5,000  บาท 
2,000 
300 
300 
300 
300 
300 
1,500 

จ านวนเงิน 5,000 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนน้ีกับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

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

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    
- จัดเตรียมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน 
- จัดท าแผนและค าขอเสนอ
โครงการ 

  
 

          - -โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประเด็นเร่ือง

การยืมคืนวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

2.การด าเนินการจัดโครงการ (D)  
-  ด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้   

              5000 - การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- การถอดความรู้เป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
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3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            - -รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในประเด็น

เร่ืองการยืมคืนวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก
ผลการติดตาม (A) 

            - -แผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 

             5,000  

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ได้แนวปฏิบัติในการให้บริการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์วัฒนธรรมศกึษา 

2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสมัยใหม่จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

      10.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของศนูย์วัฒนธรรมศกึษา 

2) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ข้ันตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้
เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 

3) มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 

      10.3 เชิงเวลา 
ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 100 

      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)       

 
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

1) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เร่ืองการจัดการเร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
 

12. ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1) เกิดประสิทธิภาพในการยืม/คืนวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้ชัดเจน 
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เร่ืองการยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ 
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
1) เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรม ต่อบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
2) บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
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ลงช่ือ ............... ..................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
           ( นายศกัด์ินรินทร์ ชาวง้ิว)   
        25 / มนีาคม / 2565 

                       เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง  0845049247 


