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ค าน า 
 

  การจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดท าขึ้น
ภายใต้ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560-2564 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้ท าการบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and 
Refinement) การเข้าถึ งความรู้  (Knowledge Access) การแบ่ งบันความรู้  (Knowledge Sharing) การเรียนรู้ 
(Learning) เรื่อง “การลดต้นทุน” ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าความรู้ไปปฎิบัติงานและพัฒนางาน          
การลดต้นทุนต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีขึ้นต่อไป 
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ลักษณะองค์กร 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ.2542 โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(รัชกาลที่ 9) และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชด ารัสที่ว่า “การให้เป็น
ความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใดเสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี” เป็นแรงบันดาลใจ และมหาวิทยาลัยได้รับ
ใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542  

ปีการศึกษา 2543 ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน จ านวน 2 คณะและ 1 ภาควิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาการศึกษาทั่วไป  

ปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้โอนภาควิชาศึกษาทั่วไป เข้า
ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งปัจจุบันคือคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ.2547  

ปีการศึกษา 2549 ได้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2554 ได้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

1) โอนย้ายหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
บรหิารธุรกิจ รายละเอียดดังนี้ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องส าอาง 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องส าอาง 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

เปลี่ยนชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร ์เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีการศึกษา 2561 ได้เปิดด าเนินการเรียนการสอน จ านวน 4 คณะ 1 วิทยาลัย และ 1 ภาควิชา คือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ 
และภาควิชาการศึกษาทั่วไป  
 
 
วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ”   
เอกลักษณ์ : “แหลงเรียนรทูี่อบอุน (Boutique University (Eastern Charming))” 
อัตลักษณ์ : “บัณฑติมีคุณธรรม ช านาญปฏิบัติ ถนัดภาษา” 
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วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคโ์ดยอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.1 มีความสามารถประยุกต์ใชว้ิชาการ สู่การปฏิบัติอยา่งแท้จริง 
 1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อตรง ขยัน และเที่ยงธรรม 
 1.3 มีทักษะทางเชาวนป์ัญญา สามารถแก้ปัญหาได้อยา่งสรา้งสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ 
                ใหม่ๆ 
 1.4 มีทักษะในการด าเนินความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ รวมทัง้การท างานเปน็ทีม 
 1.5 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่ส าคัญให้แพร่หลาย 
3. ส่งเสริมการใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ นักศึกษา และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. ร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการและหนว่ยงานเอกชน ในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและของท้องถิ่นภาคเหนือ 
5. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดบัชาติและนานาชาติ 
6. เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ทกุกลุ่มสาขาวชิาอยู่ในระดบัดีตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
พันธกิจ   
 1.  สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาและบุคลากร  
 2.  พัฒนาทักษะในวชิาชีพ Professional Skill ของบัณฑิตใหช านาญ  
 3.  พัฒนาความแข็งแกรงทางภาษา วัฒนธรรมนานาชาติ และคุณลักษณะของนักศึกษา เพื่อพัฒนาสู      ความ
เปนนานาชาติ (Internationalizations)  
 4.  ขยายโอกาสในการเรียนรู และสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 5.  พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเรียนรูของคนทุกชวงวัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต       (Life 
Long Learning)  
 6.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์และบริการวิชาการสูการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ  
 7.  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูที่อบอุน (Boutique University) (Eastern Charming) ตามเอก
ลักษณสถาบัน  
 8.  พัฒนาสถาบนัจากฐานของการวิจัย  
 9.  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร  
 10. พัฒ นาประสิ ท ธิภ าพ ของระบบบริห ารการป ระชาสั มพั น ธ และการตลาดสู ค วาม เป นสากล 
(Internationalization)  
 11.  พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่จ าเปนของทรัพยากร บุคคลใน
ศตวรรษที่ 21  
 12.  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเปนผูเชี่ยวชาญในสาย วิชาการ
และวิชาชีพแหงตน 
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  องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาท าแผนจัดการความรู้  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : OKRs (Objectives Key Result) OKRs (Objectives Key Result) ก าหนด
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักเพ่ือการพัฒนาแบบใหม่ได้ 
ตัวชี้วัด (KPI) : เพื่อให้บุคลากรสามารถก าหนด OKRs และลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน 
เป้าหมายตาม  : การลดต้นทุนต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานได ้
 

กระบวนการการสกัดความรู้จากการท ากิจกรรม OKRs เรื่อง การลดต้นทุน 
กระบวนการจัดการความรู้  

(KM Process) 
กระบวนการสกัดความรู้ ประเด็น/วิธี 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

ก าหนดขอบเขตข้อมูลการบ่งชี้ความรู้ ประชุมคณะกรรรมจัดการความรู้ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

จัดกิจกรรมพัฒนาข้อมูลให้มี     
ความละเอียดมากข้ึน 

การอบรมให้ความรู้บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ 

บันทึกความรู้ขณะท ากิจกรรม 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 
 

วิเคราะห์ ประมวลผล รวบรวม
ความรู ้

น าข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์มาเรียบ
เรียง 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge 
Access) 

ขยายความรู้เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงได้
อย่างเหมาะสม 

การบันทึกเปน็ไฟล์ การเผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์

6. การแบ่งบันความรู้ (Knowledge 
Sharing) 

กิจกรรมชุมชน/หน่วยงานนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : CoP) 

น าความรู้มาปรับใช้กับการด าเนนิงาน 

7. การเรียนรู้ (Learning) การผลักดันและน าองค์ความรู ้ไปใช ้ การเชิญชวนให้น าองค์ความรู้ไปใช้
ป ร ะ โย ช น์  ติ ด ต า ม  ผ ล ก า ร ใช้
ประโยชน์  
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น (K) : OKRs (Objectives Key Result) ก าหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักเพ่ือการพัฒนา
แบบใหม่ได้ 
ตัวชี้วัด (KPI) : เพื่อให้บุคลากรสามารถก าหนด OKRs และลดต้นทุนของแต่ละหน่วยงาน 
เป้าหมายตาม  : การลดต้นทุนต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานได ้
ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการ

ความรู้ 
ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้  ต.ค.62 เพื่อให้บุคลากร
สามารถก าหนด 
OKRsได้ 

การลดต้นทนุ
ต่างๆ ของแต่
ละหน่วยงาน
ได ้

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

ประชุมคณะกรรรมจัดการ
ความรู ้
 
 

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

 ต.ค.62 จ านวนคร้ังของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

จ านวน 1 
คร้ัง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้  การอบรมให้
ความรู้บุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ 
 

3 การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ 

12 พ.ย.
62 

จ านวนคร้ังของ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

จ านวน 1 
คร้ัง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้        
การอบรมให้ความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
 

4 การประมวลผลและ
กลั่นกรองความรู้ 

18 พ.ย.
62 

แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานลด
ต้นทุน 

แนวปฏิบัต ิ
OKRs การ
ลดต้นทนุ แต่
ละหน่วยงาน 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

บันทึกผลการด าเนนิงาน
แลกเปลี่ยน และสรุปเปน็
แนวปฏิบัต ิ

5 การเข้าถึงความรู้ พ.ค.63 แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานลด
ต้นทุน 

เผยแพรอ่ย่าง
น้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

การเผยแพรแ่นวปฏิบัต ิ
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ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

ระยะ 
เวลา 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

พ.ค.63 จ านวนช่องทาง
ที่เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

การเผยแพรแ่นวปฏิบัต ิ

7 การเรียนรู้ ม.ค.63, 
พ.ค.63 

จ านวนกิจกรรม
ปฏิบัติการลด
ต้นทุน 

อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ส านัก
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ลงมือปฏิบัต ิ
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วงจรการเรียนรู้ (Learning Cycle) 
วงจรการเรียนรู้ การประยุกต์ใช ้

1. การมีคลังความรู ้
 

บุคลากรสายสนับสนุนได้แนวปฏิบัติการลดต้นทุน 

2. การผลักดันให้น าความรู้ไปใช ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าแนวปฏบิัติ           
การปฏิบัติงานบริการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น 

3. การน าความรูไ้ปใช ้ บุคลากรสายสนับสนุนน าแนวปฏิบัติ OKRs เรื่อง การลด
ต้นทุนไปใช้ในการปฎิบัติในการท างาน 

4. การสรุปความรู้ทีไ่ด้จากการท ากิจกรรม ทั้ง
ความรู้ในงาน และปัญหา/อุปสรรคจากการท า
กิจกรรม เก็บเข้าคลังความรู ้ 

ท าการสรุปข้อมูล การน าความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม 
และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์ 

      5. การน าความรู้มาปรับเปน็แนวปฏบิัติในการ    
          ด าเนินงาน  

น าความรู้เผยแพร่ต่อหน่วยงานและบุคลากรทราบ 

 
  การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) OKRs เรื่อง การลดต้นทุน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร และบุคลากร ในหน่วยงานดังนี้ 

1. ส านักวิชาการ 
2. ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ส านักกิจการนักศึกษา 
5. ส านักงานอธิการบดี 
6. ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
7. ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ศูนย์สหกิจศึกษาแนะแนวการท างาน 
9. ศูนย์บริการการศึกษา 
10. งานทรัพยากรมนุษย์ 
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 (KM : Knowledge Management) OKRs  เรื่อง การลดต้นทุน                                                                                                        
องค์ความรู้ เรื่อง การลดต้นทุน ได้ Key Result ผลลัพธ์ วิธีการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ดังนี้ 

 
ล าดับ Objectives Key Result 

ผลลัพธ์ วิธีการ 
owners สรุปผลการด าเนินงาน OKRs  

การลดต้นทุนของหน่วยงาน 
หมาย
เหต ุ

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ            
ลดต้นทนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ในส านักงาน 
เฉลี่ย 1 รีมต่อเดือน 
2.ลดการใช้งานพลังงานไฟฟา้ จากการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ 25% 

1.ศูนย์สหกิจ
และแนะแนว
การท างาน 
2.ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

   การด าเนินงานการลดตน้ทุนของศูนย์สหกิจและแนะแนวการ
ท างานและส านักประกนัคุณภาพการศึกษา ได้มีการด าเนินการ
ลดต้นทนุ ดังนี้ 1.ลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ในส านักงาน 
เฉลี่ย 1 รีมต่อเดือน ในช่วงเดือน 1 ธันวาคม 2562 – 31 
พฤษภาคม 2563 (6 เดือน) จ านวนที่ใช้กระดาษ 625 แผ่น 
2.ลดการใช้งานพลังงานไฟฟา้ จากการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ 
25% ตามมติข้อตกลงโดยมีการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 โมง เป็นต้นไป 

 

2. 1.การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยลดต้นทุน
การจัดท าการประชาสัมพนัธ์งาน/กิจกรรมต่าง 
ๆ ของส านัก ฯ   
2.จัดท าเอกสาร/คู่มือ ด้วยโปรแกรมสิ่งพิมพ์
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และมลัติมีเดยี(E-Book)  
3.ลดงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.เพิ่มรายได้ให้กับหอพักนักศึกษา 
 
 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

   การด าเนินงานการลดตน้ทุนของส านักกิจการนักศึกษา มี
การด าเนินการดงันี ้1. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง 
ๆ ด้วยโปรแกรม Power Point, Photoshop, เผยแพร่ผ่าน
ทางเวปไซต์, เฟสบุ๊ค, กลุ่มไลนข์องส านักกิจการนักศึกษาและ
มหาวิทยาลยั ทดแทนการจัดพมิพ์เป็นโปสเตอร์เพื่อน าไป
ติดตามสถานที่ตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
2. ได้จัดท าท าเนียบรุ่นในระบบ E-Book แทนการสั่งพิมพ์เปน็
รูปเล่ม สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 85,290 บาท จาก
งบประมาณที่ตัง้ไว้ 113,500 บาท ใช้ไป 28,210 บาท 
3. สามารถลดงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมาได้ถึง 25,000 บาท คือ โครงการความรู้สู่อาชีพ 
2020 "Knowledge..to the modern career 2020" (ศิษย์
เก่า) โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบผ่านระบบออนไลน์แทนการ
จัดกิจกรรมในที่ตั้ง 
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ล าดับ Objectives Key Result 
ผลลัพธ์ วิธีการ 

owners สรุปผลการด าเนินงาน OKRs  
การลดต้นทุนของหน่วยงาน 

หมาย
เหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 

การ            
ลดต้นทนุ 

4. เพิ่มรายได้ให้กับหอพัก โดยการเปิดให้บริการแก่
บุคคลภายนอกในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพิธี
ประสาทปริญญาบัตร / งานคัดเลือกตัวนักฟุตบอลทีมสโมสร
นอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ยูไนเตด็ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้จาก
การจัดเก็บค่าเช่าห้องในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้เพิ่มเป็นเงนิ
จ านวน 3,000 บาท 

3. ลดการใช้งานห้องเรียน เพื่อลดต้นทุน อุปกรณ์
ภายในห้องเรียนประเภทอุปกรณ์ IT 
(หมายเหตุ เมื่อท าการลดจ านวนการใช้
ห้องเรียนลงแล้ว นอกจากจะสามารถน า
อุปกรณ์ภายในห้องเรียนที่ไม่ไดใ้ช้งานไปใช้งาน
ส่วนอ่ืน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์แล้ว 
ยังสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ เนือ่งจากลดจ านวน
การใช้งานเรียน และลดค่าซ่อมบ ารุงตา่งๆ
ภายในห้องเรียน) 

1.ศูนย์
คอมพิวเตอร์ฯ 
2.ส านักงาน
อธิการบดี 
-ฝ่ายอาคาร
สถานที ่
-ฝ่ายทะเบียน 

  ในปีการศึกษา 2562 ทางศูนยค์อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการปรบัปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 
3 โดยจากเดิมมีการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์LAB3 จ านวน 41 เครื่อง ทางศูนย์
คอมพิวเตอรฯ์ ได้ด าเนินการปรบัปรุงให้เหลือจ านวน 31 
เครื่อง  
  โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ไดน้ าคอมพิวเตอร์ที่เก็บคืนจาก
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB3 จ านวน 10 เครื่อง มาท า
การปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ในส่วนอ่ืน ๆ เพื่อลดต้นทนุใน
การจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
1. จัดส่งให้คณบดี คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 เคร่ือง ติดตั้ง  
ณ ห้อง 010210 อาคาร 1 ชั้น 2 
 (อ้างอิงจาก มนช.611-9999/2563/051) 

2. ติดตั้งภายในห้องเรียน ณ ห้อง 010304 อาคาร 1     ชั้น 3 

(อ้างอิงจาก มนช.611-9999/2563/075) 

3. ซ่อมแซมและน ามาประกอบใหม่จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อรอ
การติดตั้งในส่วนที่จ าเป็นต่อไป  
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ล าดับ Objectives Key Result 
ผลลัพธ์ วิธีการ 

owners สรุปผลการด าเนินงาน OKRs  
การลดต้นทุนของหน่วยงาน 

หมาย
เหต ุ

4. รอการประเมินเพื่อจัดซื้อ อะไหล่ในการซ่อมบ ารุง จ านวน 6
เครื่อง 

4. ลดร่ายจ่ายค่าเชา่พาหนะของโครงการทัศน
ศึกษาระยะสัน้ของนักเรียนนักศึกษาต่างชาตลิง
อย่างน้อยร้อยละ 20 

ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

   การด าเนินงานการลดตน้ทุน ลดร่ายจ่ายค่าเชา่พาหนะของ
โครงการทัศนศึกษาระยะสัน้ของนักเรียนนักศึกษาตา่งชาติ ใน
ปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ได้จัด
โครงการน านักศึกษาต่างชาติเข้ามาท าค่ายอาสาพฒันาชุมชน
และทัศนศึกษารอบๆจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 2 โครงการ มี
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพาหนะของโครงการ คิดเป็นเงินรวม 
90,468 บาท แต่เนื่องด้วยในปี 2563 สืบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรค โควิด-19 ท าให้ชาวตา่งชาตไิม่สามารถเดิน
ทางเข้าออกประเทศได้ โครงการต่างๆที่วางแผนร่วมกับ
สถานศึกษาจากต่างประเทศ วา่จะจัดขึ้นในปี 2563 ถูกเลื่อน
ออกไป ท าให้ไม่มีค่าใช้จา่ยในการเช่าพาหนะพานักศึกษา
ต่างชาติไปทัศนศึกษา 

 

5. 1.ลดค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายพัสดอุุปกรณ์
ส านักงานไม่เกิน 300 บาท ต่อเดือน 
2.ลดค่าใช้จ่ายการใช้หมึกพิมพ์เหลือ 3 หลอด
ต่อ 1 ปีการศึกษา 

ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ 

  การด าเนินงานการต้นทนุ ลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพสัดุ อุปกรณ์
ส านักงาน และหมึกพิมพ์ ของส านักส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ  
  มีการลดการใช้วัสดสุ านักงานเท่าที่จ าเป็น  ดงัจะเห็นไดจ้าก
รายละเอียดการเบิกใช้เก่ียวกับพัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และ
หมึกพิมพ์ ในช่วง 1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ถัวเฉลี่ยไมเ่กิน 300 บาท ต่อเดือนการใช้
หมึกพิมพ์เหลือ 2 หลอดต่อ 1 ปีการศึกษา 

 

6. ลดการใช้งานพลงังานไฟฟ้า จากการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ 25% ในเดือนธันวาคม 2562 
เปรียบเทียบค่าการค านวนการใช้ไฟฟา้ทั่วไป 

-งานทรัพยากร
มนุษย ์

  การด าเนินงานการลดตน้ทุน ลดการใช้งานพลงังานไฟฟ้า 
จากการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ 25% ในเดือนธันวาคม 2562 
ของงานทรัพยากรมนุษย์  มีวิธกีารผลลัพธ์ Key Result ท าให้
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ล าดับ Objectives Key Result 
ผลลัพธ์ วิธีการ 

owners สรุปผลการด าเนินงาน OKRs  
การลดต้นทุนของหน่วยงาน 

หมาย
เหต ุ

บรรลจุุดมุ่งหมาย/เป้าหมายโดยการปรับเปลีย่นการเปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศ  เป็นเวลาเปดิ-ปิดใหม่ในเวลา10.00 น.–
15.00 น. เป็นต้นไป 

7. ลดค่าใช้จา่ยการเบิกจ่ายวัสดุ อปุกรณ์ส านักงาน 
และหมึกพิมพ์  ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 

ส านักวชิาการ   การด าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุส านักงาน 
อุปกรณ์ส านักงาน ค่าส่งจดหมาย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และหมึก
พิมพ์ ของส านักวชิาการ  
ลดการใช้วัสดสุ านักงานเท่าที่จ าเป็น  ดังจะเห็นได้จาก
รายละเอียดการเบิกใช้วัสดสุ านกังาน ค่าส่งจดหมาย คา่ใช้จา่ย
เบ็ดเตล็ด และค่าหมึก ในช่วง 1 ธันวาคม 2562 – 31 
พฤษภาคม 2563 ลดลงอย่างตอ่เนื่อง  ถัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
2,500 บาท 

 

https://www.thailandwastemanagement.com/2018/04/26/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A23rs/
https://www.thailandwastemanagement.com/2018/04/26/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A23rs/
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแนวปฎิบัติทีด่ี เร่ือง การลดต้นทุน 
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