
ขั้นตอนการดําเนินการโครงการสํานักหอสมุดกลาง

เริ่มตน

ผูเสนอโครงการจัดทําโครงการและหนังสือขออนุมัติโครงการ

งานธุรการ ลงรับและสงงานคลัง

งานคลังตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณ

แกไข

ถูกตอง

เสนอผูอํานวยการลงนามหนังสือขออนุมัติโครงการ

ผูอํานวยการลงนาม

หนังสือขออนมัติ

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

งานธุรการแจงผลการอนุมตัิโครงการใหผูเสนอโครงการพรอมท้ังนํา

ข้ึนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส

จบ

รูปแบบการเขยีนโครงการ 

1. ชื่อโครงการ

2. ผูรับผิดชอบ

3. ลักษณะโครงการ

4. หลักการและเหตุผล

5. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร

6. วัตถุประสงค

7. ระยะเวลาดําเนินการ

8. สถานที่ดําเนินการ

9. ผูเขารวมโครงการ/เปาหมาย

10. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ

11. งบประมาณ (รายละเอยีดงบ

รายจาย) 

12. ตัวชี้วัด

13. การประเมินโครงการ

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ



ขั้นตอนการอนุมัติกจิกรรมภายใตโครงการสํานักหอสมุดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ผูดําเนินโครงการจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 

งานธุรการ ลงรับและสงงานคลัง 

งานคลังตรวจสอบ

รายละเอียดงบประมาณ 

แกไข 

ถูกตอง 

เสนอผูอํานวยการลงนามหนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 

ผูอํานวยการลงนาม

หนังสือขออนมัติ

 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

งานธุรการแจงผลการอนุมตัิกิจกรรมใหประธานโครงการทราบ

พรอมท้ังนําข้ึนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

เลขานุการโครงการจัดทําบันทึกขอความขอยืมเงินทดรองจาย 

ผูอํานวยการอนุมตัิการจายเงินทดรองจาย 

ประธานดําเนินจัดกิจกรรมตามท่ีเสนอ 

งานคลังตรวจสอบหลักฐานและเสนอผูอํานวยการอนุมตัิเบิกคาใชจาย 

เลขานุการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการสงงานธุรการ 

งานธุรการจัดเก็บรายงานผลการดาํเนินงานในระบบเอกสารอิล็กทรอนิกส 

จบ 

เอกสารประกอบดวย 

- บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรอง

ราชการ 

- สัญญาการยืมเงินแบบ 8500 

- สําเนาหนังสืออนุมัติโครงการ 

- สําเนาหนังสืออนุมัติจัดกิจกรรม 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

1. สําเนาหนังสืออนุมัติจัดโครงการ +

กิจกรรม พรอมกําหนดการ 

2. บันทึกขออนุมัติเบกิเงิน 

3. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนวิทยากร 

  - สําเนาบัตรประชาชนวิทยากร 

  - สําหรับวิทยากรภายนอก แนบประวติั

การทํางาน 

4. จดหมายเชิญวิทยากร 

5. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

6. ใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน 

คาอาหารวาง/เคร่ืองด่ืม (ถามี) 

7. คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต (ถามี) 

8. ใบเสร็จรับเงินคาผานทางพิเศษ (ถามี) 

9. หนังสือขอใชรถยนต (ถามี) 

10. ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันรถยนต (ถามี) 

11. ลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 

สําหรับรายการคาใชจายในกิจกรรมเกิน 

2,000 บาท ใหแนบสําเนาบัตรประชาชน 

เอกสารประกอบดวย 

1. บันทึกขอความขออนุมัติจัด

กิจกรรม 

2. กําหนดการ 

3. สําเนาหนังสืออนุมัติจัดโครงการ 

งานคลังตรวจสอบเอกสารประกอบการขอยืมเงินทดรองจาย 

เลขานุการโครงการรวบรวมหลักฐานการเบิกจายสงงานคลัง/พัสด ุ

 

เอกสารประกอบกรณมีีการจัดซ้ือจัดจาง 

    1. เอกสารที่ตองสงใหงานพัสดุ กอน 

ดําเนินกิจกรรม 2 วันทําการ 

- สําเนาหนังสืออนุมัติจัดโครงการ +

กิจกรรม พรอมกําหนดการ 

- ใบเสนอราคา กรณีจัดซ้ือจัดจางวงเงิน

เกิน 10,000 บาท 

- ใบเสนอราคา กรณีจัดซ้ือจัดจางวงเงิน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท  (ถามี) 

- ใบเสร็จรับเงิน /บิลเงินสด /ใบสงของ/

ใบสําคัญรับเงิน แลวแตกรณี 

     2. เอกสารที่ตองสงใหงานพัสดุ หลงั 

ดําเนินกิจกรรม 

- กรณีเชารถ ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด 

/ใบสําคัญรับเงิน แลวแตกรณี 

- กรณีเชารถ หนังสือขอใชรถ + หนังสือ

ตอบปฏิเสธการใชรถ 

งานธุรการเสนอผูอํานวยการ 



การเขียนโครงการ 

 

สวนประกอบของโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 

2. ผูรับผิกชอบโครงการ 

3. ลักษณะโครงการ 

4. หลักการแลเหตุผล 

5. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

6. วัตถุประสงค   

7. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ   

8. สถานท่ีดําเนินการ 

9. ผูเขารวมโครงการ/เปาหมาย 

10. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินโครงการ 

11. งบประมาณ (รายละเอียดงบรายจาย) 

12. ตัวชี้วัด 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ     

14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 

สรุปลักษณะท่ีดีของโครงการดังตอไปนี้  

1. สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาขององคการหรือหนวยงานได  

2. มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได  

3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน กลาวคือ วัตถุประสงคของ โครงการตอง

สอดคลอง กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 

4. รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงาย สะดวกตอการดําเนินงานตามโครงการ 

5. เปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับแผนงานหลักขององคการและ สามารถติดตาม 

ประเมินผลได  

6. โครงการตองกําหนดข้ึนจากขอมูลท่ีมีความเปนจริง และเปนขอมูลท่ีไดรับการวิเคราะหอยาง

รอบคอบ  

7. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรและการบริหารอยางเหมาะสม  

8. โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 

 

 

 



รายละเอียดของโครงการ 

 

1. ช่ือโครงการ การตั้งชื่อโครงการตองมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง เปนท่ีเขาใจได

งายสําหรับผูท่ีจะนําโครงการไปใช  ชื่อของโครงการจะบอกใหทราบวาจะทําสิ่งใดบาง  เพ่ืออะไร  และ

โดยท่ัวไปควรจะตองแสดงลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติลักษณะเฉพาะของโครงการ เชน โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการวางแผนเขียนโครงการ  

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกโครงการจะตองมีผูรับผิดชอบดําเนินงานตามโครงการท่ีเขียนไวไมวา

ตนเองจะเปนผูเขียนโครงการนั้น หรือผูอ่ืนเปนผูเขียนโครงการก็ตาม โดยจะตองระบุผูรับผิดชอบ โครงการ

นั้นๆ ใหชัดเจน วาเปนใคร  

3. ลักษณะโครงการ เพ่ือใหรูวาเปนโครงการเดิม หรือโครงการใหม 

4. หลักการและเหตุผล เปนสวนสําคัญท่ีแสดงถึงปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ี ตองมีการ

จัดทําโครงการข้ึนเพ่ือแกปญหา หรือสนองความตองการขององคการ   ผูเขียนโครงการตองพยายามหาเหตุผล 

หลักการ สนับสนุน โครงการท่ีจัดทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล ท้ังนี้โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจ

หนาท่ี เห็นชอบและอนุมัติโครงการท่ีนําเสนอใหดําเนินการไดพรอมท้ังใหการสนับสนุนในดาน งบประมาณ 

บุคลากร และปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ  

5. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ทุกโครงการ/กิจกรรมจะตองมีความสอดคลองกับ 

    5.1 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) 

    5.2 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (Strategic Action Plan-SAP) 

    5.3 ภารกิจหลักของสํานักหอสมุดกลาง 

6. วัตถุประสงค  เปนขอความท่ีแสดงถึงความตองการท่ีจะกระทําสิ่งตางๆ ภายในโครงการให

ปรากฏผลเปนรูปธรรม ซ่ึงขอความท่ีใชเขียนวัตถุประสงคจะตองชัดเจน ไมคลุมเครือ สามารถวัดและ

ประเมินผลได   โดยการเขียนวัตถุประสงค ควรจะตองคํานึงถึงลักษณะท่ีดี 5 ประการ  

   - มีความเปนไปได 

   - สามารถวัดและประเมินผลได 

   - ตองระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 

   - มีความเปนเหตุเปนผลในทางปฏิบัติ 
 

คําท่ีควรใช 

     - เพ่ือประเมิน  

     - เพ่ือสรางเสริม  

     - เพ่ือกําหนดรูปแบบ 

     - เพ่ือพัฒนา 

      

7. ระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ  เปนการระบุระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการ จนกระท่ังถึง

เวลาสิ้นสุดโครงการวาใชเวลาท้ังหมดเทาใด โดยแสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและสิ้นสุด ของโครงการโดยระบุวัน

เดือน ปท่ีเริ่มทําและสิ้นสุด 



8. สถานท่ีดําเนินโครงการ เพ่ือบงบอกถึงสถานท่ีจะดําเนินการโครงการ

9. ผูเขารวมโครงการ/เปาหมาย โครงการควรมีการระบุกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ รวมท้ังก

กําหนดเปาหมายผูเขารวมดวย (ถามี) 

10. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินโครงการ  เปนงานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน  เปนข้ันตอน

ตามลําดับกอนหลังเพ่ือใช ปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ วิธีการดําเนินการจึงนําวัตถุประสงค

มาจําแนกแจก แจงเปนกิจกรรมยอยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ วามีกิจกรรมใดท่ีจะตองทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ท้ังนี้อาจเขียนเปนแผนการปฏิบัติงานดวย

ก็ไดซ่ึงเปนการนําเอาข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงานมาแจกแจง รายละเอียดใหผูทําโครงการสามารถลงมือ

ปฏิบัติงานได โดยจะเขียนรายละเอียดแตละงานท่ีตองทํามีใครเปนผูรับผิดชอบในงานนั้นบาง จะทําเม่ือใด 

และมีวิธีการในการทําอยางไร 

11. งบประมาณ (รายละเอียดงบรายจาย) ไมวาจะเปนงบแผนดินหรืองบรายไดจะมีรายการกํากับ

การใชเงินตามระเบียบท่ีกองคลังกําหนดไว จึงจําเปนตองปรึกษางานการเงินขององคกรใหถูกตอง ชัดเจน 

12. ตัวช้ีวัด  เปนการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปาหมายท่ีได

วางไวสําหรับการวัดผลโครงการ ซ่ึงจะสัมพันธกับวัตถุประสงคของโครงการ 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ ในสวนนี้จะแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การกํากับ

และการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหโครงการบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูเสนอ

โครงการควรระบุ วิธีการท่ีใชในการควบคุม และประเมินผลโครงการไวใหชัดเจน 

14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ในสวนนี้จะสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือแสดงให

เห็นวาโครงการท่ีทําข้ึนสงผลดีตอผูรับอยางไรบาง 



ความสอดคลองแผนยุทธศาสตร 

1. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ความสอดคลองแผนยุทธศาสตร 

(เลือกไดหลายโครงการ) 
งบประมาณสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

(เลือก 1 โครงการ) 
ตัวชี้วัด: KS24 จํานวนโครงการดาํเนินการอยางตอเน่ืองและชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 
SSAP3-02 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน (บก.) 
ตัวชี้วัด: KS52 จํานวนกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม 
SSAP5-27 โครงการเสรมิสรางรักชาติ ศาสน กษัตรยิ 
SSAP5-28 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด: KS55 รอยละของผูบริหารท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
SSAP5-34 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 
ตัวชี้วัด: KS57 รอยละของบุคลากรสายปฎิบัติการท่ีเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฎิบัติการ 
SSAP5-36 โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฎิบัติการ 
ตัวชี้วัด: KS58 จํานวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการสรางเสริมสุขภาวะในองคกร 
SSAP5-37 การสรางแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางเสริมสุขภาวะในองคกร (Happy Workplace) 
ตัวชี้วัด: KS62 จํานวนทุนการศึกษา/ดูงานแกบุคลากร 
SSAP5-40 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาและดูงานใหแกบุคลากร 
ตัวชี้วัด: KS64 จํานวนของบุคลากรประจาํสายปฏิบัติการไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
SSAP5-42 โครงการพัฒนาอบรมบุคลากรสายปฏิบัติการเขาสูตําแหนงสายงานท่ีสูงข้ึน 
ตัวชี้วัด: KS65 จํานวนโครงการท่ีมีความรวมมือระหวางหนวยงาน 
SSAP5-43 โครงการเสรมิสรางความรวมมือการทํางานเปนทีมและสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดี แกบุคลากร มศว 
ตัวชี้วัด: KS66 จํานวนโครงการท่ีสรางความสัมพันธท่ีดีแกบุคลากร มศว 
SSAP5-44 โครงการสานสมัพันธบุคลากร มศว 
ตัวชี้วัด: KS67 มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงานอยางนอย 2 เรื่องตอสวนงาน ตอป โดยการใชระบบ 
Lean Management โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ืองทุกป 
SSAP6-01 โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของสวนงานโดยใช Lean Management 
ตัวชี้วัด: KS68 ลดเวลาในการจัดซื้อกระดาษ 



โครงการตามแผนยุทธศาสตร ความสอดคลองแผนยุทธศาสตร 
(เลือกไดหลายโครงการ) 

งบประมาณสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
(เลือก 1 โครงการ) 

SSAP6-02 การซื้อกระดาษแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ 
ตัวชี้วัด: KS69 ลดคาใชจายในการซื้อกระดาษ 
SSAP6-03 โครงการลดคาใชจายในการซื้อกระดาษ 1) สํารวจขอมลูการใชกระดาษของสวนงาน 2) ทําแผนลดใช
กระดาษ 3) มีการดําเนินงานตามแผน 4) มีรายงานแสดงการลดคาใชจายจากการใชกระดาษ 

2. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (Strategic Action Plan-SAP) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
โครงการตามแผนยุทธศาสตร ความสอดคลองแผนยุทธศาสตร 

(เลือกไดหลายโครงการ) 
งบประมาณสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

(เลือก 1 โครงการ) 
ตัวชี้วัด: KA02 รอยละของโครงการท่ีมีประโยชนตอชุมชนโดยรวม 
SAP1 การประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
SAP2 โครงการถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน 
SAP3 โครงการเผยแพรผลงานบรกิารวิชาการแกชุมชนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
ตัวชี้วัด: KA03 มีกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
SAP4 การประเมินผลและตดิตามผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
ตัวชี้วัด: KA08 มีระบบงานท่ีไดรบัการปรับปรุงของงานบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
SAP13 โครงการการจัดการและบริหาร work flow ในการทํางานดานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด: KA15 รอยละของสวนงานท่ีเขาสูการประเมินตามเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) 
SAP17 โครงการสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลศิ (EdPEx) - 
Deploy : การถายทอดสูการปฏิบัติ - Learning : การเรียนรู - Integration : การบูรณาการ 



งบประมาณ 

1. งบประมาณเงินรายได(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งบประมาณเงินรายได(อุดหนุน) – อ่ืนๆ (จัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต) 

งบประมาณเงินรายได(อุดหนุน) – วิจัย 

งบประมาณเงินรายได(อุดหนุน) – บริการวิชาการ 

งบประมาณเงินรายได(อุดหนุน) – ทํานุบํารุง 

งบประมาณเงินรายได(อุดหนุน) – บูรณาการ 

2. งบประมาณเงินรายได

งบประมาณเงินรายได – อ่ืนๆ (จัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร พัฒนานิสิต) 

งบประมาณเงินรายได – วิจัย 

งบประมาณเงินรายได – บริการวิชาการ 

งบประมาณเงินรายได – ทํานุบํารุง 

3. งบประมาณอ่ืนๆ

4. ไมมีงบประมาณ



การจัดทํารายงานสรุปกิจกรรม 

1. รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรม

2. ภาพประกอบ(ถามี)

3. รายงานการใชงบประมาณในกิจกรรม

การจัดทํารายงานสรุปโครงการ 

1. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ

2. ปญหา-อุปสรรค(ถามี)

3. ขอเสนอแนะ(ถามี)

4. ภาพประกอบ(ถามี)

5. รายงานการใชงบประมาณในโครงการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางโครงการจัดการความรู 



โครงการจัดการความรู 
สํานักหอสมดุกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
1. ช่ือโครงการ 
 โครงการจัดการความรู 
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการโครงการจัดการความรูของสํานักหอสมุดกลาง 
 
4. ลักษณะโครงการ 
  โครงการเดิม (โครงการท่ีเคยดําเนินงานปกอนหนา) 
  โครงการใหม 
  โครงการตอเนื่อง ปท่ี.............................................. (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ 
และขอเสนอแนะท่ีจะตองปรับปรุงในปท่ีผานมา) 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรูเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูได เพราะจะชวยนําความรูจากคนในองคกรออกมา โดยเฉพาะความรูสวนใหญท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานจริง ท่ีฝงลึกอยูในรูปของทักษะประสบการณ พรสวรรคท่ีอยูในตัวคน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สามารถประมวลผลความรูนั้น ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
คนในองคกรใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 สํานักหอสมุดกลางตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรู จึงไดมีแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมการจัดการความรู โดยการแบงปนประสบการณรวมกันของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในภาระตาง ๆ 
เพ่ือนํามาใชเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน และเผยแพรประเด็นความรูแกสาธารณชนตอไป 
 
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลักมหาวิทยาลัย (Super Strategy Action Plan : SSAP) 
  SSAP 1 การเปนแหลงความเปนเลิศทางดานนวัตกรรมการเรยีนรู (Learning Innovation) 
  SSAP 2 การกําหนดเปาหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมในศาสตรสาขา 

ท่ีมีความจําเปน อันมีผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน 
  SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
    (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 
  SSAP 4 การพัฒนาความเปนนานาชาติและความเปนสากล 



  SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสรางปญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 
  SSAP 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใชหลักความคุมคา (Cost Effectiveness) 
  SSAP 7 การสื่อสารองคกร 
 
 สนับสนุนแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (Strategy Action Plan : SAP) 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางองคความรูดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
     ของผูเรียน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูการแกปญหาสังคม และความเปนสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางองคความรูและพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
     เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สืบสานและสรางองคความรูในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใชเครื่องมือทางการบริหาร 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 
7. วัตถุประสงคของโครงการ 
 7.1 เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน 
 7.2 เพ่ือใหบุคลากรประยุกตใชความรูท่ีแบงปนเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางาน 
 
8. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 
 
9. สถานท่ีดําเนินการ 
 สํานักหอสมุดกลาง 
 
10. ผูเขารวมโครงการ 
 บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลาง 
 
11. วิธีดําเนินการ 
 11.1 จัดทําแผนการจัดการความรู 
 11.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ  
 11.3 กําหนดประเด็นความรู ไดแก 
  -  การดําเนินงานหนังสือบริจาค 
  -  การดําเนินงานตามพ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  -  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
 11.4 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย 
 11.5 แบงปนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
 11.6 จัดเก็บอยางเปนระบบดวยการเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง 



 11.7 นําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง          
 
12. แผนการดําเนินงาน 
     แผนการดําเนนิงานการจัดการความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

แตงตั้งคณะกรรมการ             
จัดทําแผนการจัดการความรู             
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน (กําหนดประเด็น
ความรู กําหนดกลุมเปาหมาย) 

            

แบงปนความรูเรื่อง การ
ดําเนินงานหนังสือบรจิาค 

            

แบงปนความรูเรื่อง การ
ดําเนินงานตามพ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จางและบรหิารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

            

แบงปนความรูเรื่อง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทํางาน 

            

จัดเก็บขอมลูและเผยแพร             
นําแนวปฏิบัตไิปใชในการ
ทํางานจริง 

            

 
13. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบรายจายอ่ืน แผนงาน : พ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร รายละเอียดดังนี้ 
(ถัวจายทุกรายการ) 
 13.1 การจดัประชุมคณะกรรมการฯ  
  13.1.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละไมเกิน 30 บาท 9 คน 
    จํานวน 1 ครั้ง  เปนเงิน   270 บาท 
 
 13.2 กิจกรรม “แนวปฏิบัติในการดําเนินงานหนังสือบริจาค” 
  13.2.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละไมเกิน 30 บาท 
    ครั้งท่ี 1 จํานวน 8 คน  เปนเงิน   240 บาท 
    ครั้งท่ี 2 จํานวน 23 คน  เปนเงิน   690 บาท 
     รวมเปนเงิน     930 บาท 
 



 13.3 กิจกรรม “แนวปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานตามพ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” 
  13.3.1 คาอาหารกลางวัน ม้ือละไมเกิน 80 บาท 10 คน 
    จํานวน 1 ครั้ง  เปนเงิน   800 บาท 
  13.3.2 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละไมเกิน 15 บาท 10 คน 
    จํานวน 1 ครั้ง  เปนเงิน   150 บาท 
     รวมเปนเงิน     950 บาท 
 
 13.4 กิจกรรม “เทคนิคการประยุกตใชงานโปรแกรม Microsoft Excel” 
  13.4.1 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละไมเกิน 30 บาท 
    ครั้งท่ี 1 จํานวน 14 คน  เปนเงิน   420 บาท 
    ครั้งท่ี 2 จํานวน 29 คน  เปนเงิน   870 บาท 
    ครั้งท่ี 3 จํานวน 28 คน  เปนเงิน   840 บาท 
    ครั้งท่ี 4 จํานวน 24 คน  เปนเงิน   720 บาท 
     รวมเปนเงิน   2,850 บาท 
 
         รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,000 บาท 
                (หาพันบาทถวน) 
 
14. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

ตัวชีวัดความสําเร็จ เปาหมาย 
จํานวนประเด็นความรูท่ีไดรับ  ไมนอยกวา 2  

ประเด็นความรู 
 
15. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 15.1 บุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 15.2 บุคลากรไดถายทอดประสบการณสูบุคลากรรุนตอมา และรวบรวมเปนองคความรู 
 15.3 บุคลากรไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 
16. การรายงานผล 
 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานท่ีสํานักหอสมุดกลางกําหนด 
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