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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน  กองนโยบายและแผน 

❑ งบประมาณแผ่นดนิ ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    การพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพสู่ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กองนโยบายและแผน  

 3. สถานทีด่ าเนินงาน          กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ    มีนาคม-พฤษภาคม 2565 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 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 และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน            
และพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  
 เพื่ อ ให้ บุ คลากรได้ตระหนั ก  และเข้ าใจถึ งความส าคัญ และประโยชน์ ของการจัดการความรู้ม ากขึ้ น  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  องค์ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย  โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน                 
เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

กองนโยบายและแผนได้เล็งเห็นความส าคัญของการน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร  จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ของ
กองนโยบายและแผน  เรื่อง  การพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพสู่
แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นเรื่อง การพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการค้นหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อน าไปประยุกต์และปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสืบไป 
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6. วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
2)  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและ

แผนสู่การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 
3)  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและ

แผนของกองนโยบายและแผน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
บุคลากรกองนโยบายและแผน จ านวน 11 คน 

 
8. งบประมาณ  1,650.-บาท  (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน 
-   

- บาท 
 

2.ค่าใช้สอย 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (11 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  =  770.-บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  (11 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)             =  880.-บาท 
 

1,650.-  บาท 
 

3.ค่าวัสดุ 
- 

-  บาท 
 

จ านวนเงิน               1,650.-  บาท 
 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

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

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)    
- จัดท าค าสัง่แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ KM ของกอง
นโยบายและแผน 

  
 

          - - โครงการที่ได้รับ
อนุมัติตามแผนการ
จัดการความรู ้ประเด็น
เรื่อง การพัฒนาด้าน
งานสารสนเทศเพื่อ
งานนโยบายและแผนฯ 
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2.การด าเนินการจดัโครงการ (D)  
- จัดท าโครงการเสนอ 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
- ด าเนินการจัดโครงการ 

            1,650.- - ผู้เขา้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดองค์ความรู้
เพิ่มขึ้นจากการจัด
โครงการ 
 

3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            - - รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในประเด็น
เรื่อง การพัฒนาด้าน
งานสารสนเทศเพื่อ
งานนโยบายและแผนฯ 

4.การปรับปรุง/พฒันา/แกไ้ขจาก
ผลการตดิตาม (A) 

            - - แผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณถดัไป 

             1,650.-  

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) กองนโยบายและแผนได้องค์ความรู้ จ านวน 1 เรื่อง  
2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และ

พันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

 10.2 เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

2) กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้าง
แสวงหาความรู้,จัดการให้เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 

3) กองนโยบายและแผนมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร ตามกระบวนการจัดการความรู้
ครบทั้ง  
7 ขั้นตอน 

 
      10.3 เชิงเวลา 

ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 
 

      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  1,650 บาท  (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)      
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11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

1) เกิดการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผนและบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปพัฒนาการท างานในองค์กรต่อไป 

2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และ
พันธกิจมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี 

 

12. ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของ

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง  การพัฒนาด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและ
แผนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี 

 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
1) กองนโยบายและแผนมีการพัฒนางานด้านงานสารสนเทศเพื่องานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยอย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด 

2) บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มสมรรถนะในการท างานและพัฒนาหน่วยงาน 

  
         

ลงชื่อ ......................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
                    (ว่าที่ร้อยตรีวรกมล  สันชุมภู)   
               ...................../.................../.................. 

                               เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 053-921444  
 

                         ลงชื่อ ......................................................................... ที่ปรึกษา 
                    (นางสาวโอปอล์  ลาวัลย)์  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  

                   รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                  
 
               ...................../.................../.................. 

 


