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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ การจัดการความรู้สถาบันวิจยัและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน   จ.เชียงใหม ่
 4. ก าหนดการจัดโครงการ  เดือน เมษายน 2565 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ พัฒนา
คน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ บังเกิดผล
ต่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาองค์กร ซึ่งระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการของตัวประมวลผลข้อมูล หลากหลายระดับ ตั้งแต่
ระดับส่วนบุคคลจนถึงระดับโลก ท าให้ระบบสารสนเทศที่เกิดขึ้น ถูกประมวลผลมาจากข้อเท็จจริง เพื่อการจัดการกับข้อมูล
และสารสนเทศช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไดโ้ดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ปัจจุบันการน าาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันมากขึ้น ในระดับสถาบันการศึกษามีการพัฒนา  ระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งหวัง  ในการปฏิรูปการศึกษาประสบ
ความส าเร็จในพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูป การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการเตรียมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดหา การติดตั้งการประเมินระบบ  ตลอดจน
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในท าให้สามารถควบคุม , จัดการและวางแผน การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันสมัย คล่องตัว จึงได้จัดท าโครงการ การจัดการความรู้สถาบันวิจัย และพัฒนา เรื่องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็น จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว  
 
6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เกีย่วกับระบบการจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลการปฏิบัติงาน หรือการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2)  เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติที่ดแีละขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านระบบสารสนเทศ  ให้มีความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากขึน้ 
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

     เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทีร่ับผดิชองงานวิจัยในพ้ืนท่ี/คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
8. งบประมาณ 5,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน 
 

- บาท 
 

2.ค่าใช้สอย 
-  ค่าอาหารกลางวัน  100 บาท x 18 คน x 1 มื้อ = 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 18 คน x 2 มื้อ = 900 บาท 
 

2,700  บาท 
 

3.ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุส านักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

2,300  บาท 
          1,300 

                  1,000 
 5,000 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

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

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม 
 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.วาง
แผนการ
ด าเนินการ 
(P)    
-  จัดท าค าสั่ง
คณะท างานฯ 
-  ประชุม
คณะท างาน
ของ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา   
 

  
 

   
 
 
 

 
 
 
 

       5,000.- -โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ
ตามแผนการ
จัดการความรู้  
เรื่อง การ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

2.การ
ด าเนินการจัด
โครงการ (D)  
- ก าหนด
หัวข้อการ
บรรยาย   
- ด าเนินการ
จัดการ
ประชุม
ร่วมกัน     

               - 
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3.การติดตาม
ประเมินผล 
(C)   
- สรุปผลการ
ด าเนิน
โครงการ 

            - -รายงานผล
การด าเนินงาน
ของ 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
ประเด็นเรื่อง 
การ 

4.การ
ปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไข
จากผลการ
ติดตาม (A) 

            - -แผนการ
ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป 

             5,000  
 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรแ์ละ
พันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 เรื่อง 

 
      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรูค้รบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จดัการให้
เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู,้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 

2) มีการน าแนวปฏิบตัิที่ดไีปใช้ประโยชน์ 
 
      10.3 เชิงเวลา 

ร้อยละกจิกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 
 

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

 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม). 

1) ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรแ์ละ
พันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง การพฒันาระบบสารสนเทศ 

2) ได้ ระบบสารสนเทศ ทีป่ระกอบการใช้ให้มีความ รวดเร็ว ตามมาตรฐานการด าเนินการที่ก าหนด 
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ 
      ตอบสนองยุทธศาสตร์และพนัธกิจมหาวิทยาลยั เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) หน่วยงานมีระบบพื้นฐานของการท างานในรูปแบบของการเก็บ(input) การประมวลผล(processing) 
เผยแพร่ (output) และมสี่วนจัดเก็บข้อมูล (storage) ในการปฎิบตังิานดีขึ้น 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
1) บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองคค์วามรู้ไปใช้ในการเพิ่มสมรรถนะในการท างานและพัฒนาหน่วยงาน 
2) ลดปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลการปฎิบัติงาน หรือการรายงานผลงานการ

ปฎิบัติงาน ของหน่วยงาน 
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     ลงช่ือ ...............................................................................   ผูร้ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

                  ( นางมาลี   จินดาแก้ว)                                    
        ...................../.................../.................. 

                       เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อโดยตรง  09 2270 2490 


