
 ๑ 

รายละเอียดการรับข.อเสนอโครงการ 

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ?ายทอดองคAความรู.  

ภายใต.โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู?การใช.ประโยชนA ประจำปJ ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา 

------------------------------------ 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา มีหน5าที่สำคัญในการขับเคลื ่อนและผลักดันให5เกิดการ        

นำผลงานทางวิชาการจาก งานวิจัย และองคEความรู5ไปใช5ให5เกิดประโยชนE เพื่อมุKงหวังให5บุคลากร และนักศึกษา 

ดำเนินกิจกรรมด5านบริการวิชาการโดยมุKงเน5นสKงเสริมและสนับสนุนการนำองคEความรู5จากผลงานทางวิชาการ

ไปใช5ประโยชนEต้ังแตK ต5นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต

ให5เกิดความย่ังยืนอยKางเปSนรูปธรรม ในการแก5ไขปUญหาหรือพัฒนาให5กับชุมชน สถานประกอบการ การสนอง

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กลุKมเปXาหมายหรือกลุKมผู5ใช5ประโยชนEในพื้นที่จัดการศึกษา             

ทั้ง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และตอบสนองตKอเปXาหมายของการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา จึงมีความประสงคEจะเป[ดรับข5อเสนอโครงการเพือ่สนับสนุน

งบประมาณการทำกิจกรรมการถKายทอดองคEความรู5 จำนวน ๒๕ ทุน ภายใต5โครงการผลักดันการนำผลงาน

ทางวิชาการ สูKการใช5ประโยชนE ประจำป^ ๒๕๖๒  โดยมีหลักเกณฑEในการสนับสนุนและกรอบการดำเนินงาน 

ดังน้ี 

  

๒.  วัตถุประสงคA 

 ๒.๑  เพื่อสKงเสริมและสนับสนุนให5บุคลากร และนักศึกษามีสKวนรKวมในการนำผลงานทางวิชาการจาก 

การบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือองคEความรู5ไปถKายทอดองคEความรู5 ในการเสริมสร5างนวัตกรรมให5กับ

ชุมชน หรือสถานประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

 ๒.๒  เพื่อสKงเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรฝbกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองคEความรู5    

ที่เหมาะสมกับการแก5ไขปUญหาและใช5ประโยชนEตKอสังคมชุมชน ให5มีมาตรฐานเพื่อรองรับการจัดการศึกษา      

การเรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank) 

 ๒.๓  เพื ่อสKงเสริมให5บุคลากรในการสร5างสรรคEผลงานบริการวิชาการเพื ่อชุมชน หร ือสถาน

ประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช5ประกอบการเสนอ

ผลงานทางวิชาการ หรือสามารถเขียนบทความวิชาการสอดคล5องกับรูปแบบหลักเกณฑEผลงานวิชาการรับใช5

สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช5ตีพิมพEวารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช5สังคม 

 



 ๒ 

๓.  ขอบเขตของกิจกรรมท่ีสนับสนุน 

ขอบเขตของกิจกรรมถKายทอดองคEความรู5ในป^ ๒๕๖๒ เน5นการนำผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือ

องคEความรู5 ไปใช5ให5เกิดประโยชนE ซึ่งหมายถึง กิจกรรมถKายทอดองคEความรู5ที่สามารถนำไปยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให5เกิดความยั่งยืนอยKางเปSนรูปธรรม ในการแก5ไขปUญหาหรือพัฒนาให5กับชุมชน หรือสถานประกอบการ 

หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กลุKมเปXาหมายหรือกลุKมผู5ใช5ประโยชนEในพื้นที่      

จัดการศึกษาทั้ง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง 

 

๔.  ลักษณะโครงการท่ีเสนอขอรับทุน  

 ๔.๑  เปSนโครงการที่มาจากความต5องการหรือการมีสKวนรKวมของกลุKมเปXาหมายหรือกลุKมผู5ใช5ประโยชนE      

ในการแก5ไขปUญหาหรือพัฒนาให5กับชุมชน หรือสถานประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

 ๔.๒  มีข5อมูลสภาพปUญหา ของพื้นที่ศึกษาและสามารถสร5างกระบวนการที่ทำให5เกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีข้ึนหลังจากกระบวนการถKายทอดองคEความรู5 

 ๔.๓  ระบุองคEความรู5ที่จะใช5ในการแก5ไขปUญหาหรือพัฒนาให5กับชุมชน สถานประกอบการ การสนอง

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิในพื้นที่กลุKมเปXาหมาย โดยจัดทำเปSนหลักสูตรระยะสั้น 

 ๔.๔  กิจกรรมถKายทอดองคEความรู 5 ให5กับกลุ KมเปXาหมาย หลักสูตรฝbกอบรมระยะสั ้น จะต5องมี

ระยะเวลาในการฝbกอบรมไมKน5อยกวKา ๑๒ ชั่วโมง และหลักสูตรฝbกอบรมระยะสั้น จะต5องผKานความเห็นชอบ

และได5รับการอนุมัติจากผู5ให5ทุนกKอนการจัดฝbกอบรม 

 ๔.๕  เน้ือหาหลักสูตรที่จะใช5ในการฝbกอบรมระยะสัน้ จะต5องมคุีณภาพสามารถวัดประเมินผลผู5เข5ารับ

การฝbกอบรมได5 และต5องสKงเน้ือหาหลักสูตรพร5อมประวัติผู5สอนให5กับผู5ให5ทุน เพื่อนำมาจัดทำเปSนหนังสือองคE

ความรู5หลักสูตรฝbกอบรมระยะสั้น เพื่อใช5ในการจัดการศึกษาการเรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank)  

 ๔.๖  กลุ KมเปXาหมายผู 5รับการถKายทอดองคEความรู 5จะต5องได5รับการวัดประเมินผลหลังเข5ารับการ

ฝbกอบรม โดยผู5ผKานเกณฑEจะได5รับประกาศนียบัตรจากผู5ให5ทุน และจะถูกจัดเก็บในฐานข5อมูลการจัดการศึกษา

การเรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank)  

 ๔.๗  ลักษณะของโครงการหรือผลงานกิจกรรมถKายทอดองคEความรู5สอดคล5องกบัรูปแบบหลักเกณฑE

ผลงานวิชาการรับใช5สังคม     

 ๔.๘  เปSนโครงการที่ผKานความเห็นชอบจากหนKวยงานต5นสังกัดของผู5เสนอขอรับทุน 

 

 

 

 

 



 ๓ 

๕.  งบประมาณสนับสนุน เง่ือนไข และผลผลิต/ผลลัพธAท่ีคาดหวัง 

 ผู 5เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมถKายทอดองคEความรู 5 (จำนวนรวมทั้งสิ ้น ๒๕ ทุน)          

สามารถเลือกตามกิจกรรมดังตKอไปน้ี 

 

งบประมาณสนับสนุน เง่ือนไข ผลผลิต/ผลลัพธAท่ีคาดหวัง 

กิจกรรมถ?ายทอดองคAความรู. 

ชุมชน 

(๑.) ให 5การสนับสนุนในการ

ดำเน ินก ิจกรรมโครงการละ        

ไมKเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

(๒.) กลุKมเปXาหมายไมKน5อยกวKา    

๒๐ คน  

(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ      

ไมKเกิน ๓ เดือน 

 

 

 

(๑.) หัวหน5าโครงการจะต5องมี

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

หรือองคEความรู 5 อย?างน.อย ๑ 

เร่ือง ทึ่สอดคล5องกับหลักสูตร 

(๒.) ม ีนักศึกษาเข 5าร KวมเปSน

คณะทำงานในโครงการ 

(๓.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมี

ลักษณะโครงการตามข5อ ๔. 

 

 

(๑.) ได5หลักสูตรฝbกอบรมระยะสัน้และ

เนื้อหาองคEความรู5ที่เหมาะสมกับการ

แก5ไขปUญหาและใช5ประโยชนEตKอสังคม

ชุมชน เพื่อใช5ในการจัดการศึกษาการ

เรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank) 

(๒.) ได5แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดทำ

ข5อมูลประกอบการนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการหรือสามารถนำข5อมูลมา

เขียนบทความวิชาการสอดคล5องกับ

รูปแบบหลักเกณฑEผลงานวิชาการรับ

ใช 5 ส ั ง คม  ตามประกาศ ก .พ .อ .            

เพ ื ่ อ ใช 5 ต ี พ ิ มพ Eวารสารประเภท

วารสารวิชาการรับใช5สังคม 

๒.   ก ิจกรรมถ ?ายทอดองคA

ความรู. สถานประกอบการ 

(๑.) ให 5การสนับสนุนในการ

ดำเน ินก ิจกรรมโครงการละ       

ไมKเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

(๒.) กลุKมเปXาหมายไมKน5อยกวKา    

๒๐ คน  

(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ      

ไมKเกิน ๓ เดือน 

 

 

 

(๑.) หัวหน5าโครงการจะต5องมี

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

หรือองคEความรู 5 อย?างน.อย ๑ 

เร่ือง ทึ่สอดคล5องกับหลักสูตร 

(๒.) หรือมีประสบการณEในการ        

ให5คำปรึกษาหรือถKายทอดองคE

ความรู 5กับสถานประกอบการ

มาแล 5ว อย ?างน .อย ๑ แห?ง          

ที่สอดคล5องกับหลักสูตร 

 

 

 

(๑.) ได5หลักสูตรฝbกอบรมระยะสัน้และ

เนื้อหาองคEความรู5ที่เหมาะสมกับการ

แก5ไขปUญหาและใช5ประโยชนEตKอสังคม

ชุมชน เพื่อใช5ในการจัดการศึกษาการ

เรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank) 

(๒.) ได5แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดทำ

ข5อมูลประกอบการนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการหรือสามารถนำข5อมูลมา

เขียนบทความวิชาการสอดคล5องกับ 



 ๔ 

งบประมาณสนับสนุน เง่ือนไข ผลผลิต/ผลลัพธAท่ีคาดหวัง 

 (๓.) ม ีนักศึกษาเข 5าร KวมเปSน

คณะทำงานในโครงการ 

(๔.) โครงการที่เสนอขอรบัทุนมี

ลักษณะโครงการตามข5อ ๔. 

รูปแบบหลักเกณฑEผลงานวิชาการรบั

ใช5สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.            

เพื่อใช5ตีพิมพEวารสารประเภท

วารสารวิชาการรับใช5สงัคม  

๓ .   ก ิจกรรมถ ?ายทอดองคA

ความรู. การสนองงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

(๑.) ให 5การสนับสนุนในการ

ดำเนินกิจกรรมโครงการละไมK

เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

(๒.) กลุKมเปXาหมายไมKน5อยกวKา    

๒๐ คน  

(๓.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ      

ไมKเกิน ๓ เดือน 

 

 

 

 

(๑.) หัวหน5าโครงการจะต5องมี

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย

หรือองคEความรู 5 อย?างน.อย ๑ 

เร่ือง ทึ่สอดคล5องกับหลักสูตร 

( ๒ . )  ห ร ื อ ม ี ป ระสบการณE

เกี่ยวกับ การสนองงานโครงการ              

อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

(๓.) ม ีนักศึกษาเข 5าร KวมเปSน

คณะทำงานในโครงการ 

(๔.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมี

ลักษณะโครงการตามข5อ ๔. 

 

 

 

(๑.) ได5หลักสูตรฝbกอบรมระยะสัน้และ

เนื้อหาองคEความรู5ที่เหมาะสมกับการ

แก5ไขปUญหาและใช5ประโยชนEตKอสังคม

ชุมชน เพื่อใช5ในการจัดการศึกษาการ

เรียนรู5ตลอดชีวิต (Credit Bank) 

(๒.) ได5แนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดทำ

ข5อมูลประกอบการนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการหรือสามารถนำข5อมูลมา

เขียนบทความวิชาการสอดคล5องกับ

รูปแบบหลักเกณฑEผลงานวิชาการรับ

ใช 5 ส ั ง คม  ตามประกาศ ก .พ .อ .            

เพ ื ่ อ ใช 5 ต ี พ ิ มพ Eวารสารประเภท

วารสารวิชาการรับใช5สังคม 

 

 

หมายเหตุ ๑.  ขอสงวนสิทธ์ิผู5เสนอขอรับทุนเปSนหัวหน5าโครงการได5เพียง ๑ โครงการเทKาน้ัน  

  ๒.  จำนวนเง ินสน ับสน ุนจะพ ิจารณาปร ับเพ ิ ่ม/ลดตามก ิจกรรมท ี ่ เสนอขอและ                      

        ตามข5อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาข5อเสนอโครงการ 

  ๓.  ผ ู 5ได 5ร ับทุนจะได5รับการสนับสนุนให5เรียนรู 5การเขียนบทความเพื ่อตีพ ิมพEผลงาน                   

        ในวารสารวิชาการรับใช5สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา 

  ๔.   ผู5ได5รับทุนจะได5รับการสนับสนุนตKอยอดในการนำเสนอผลงานตKอแหลKงทุนเครอืขKาย

        ภายนอก 

 

 



 ๕ 

๖.  กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ 

 ๖.๑  เป[ดรับข5อเสนอโครงการ ต้ังแตKวันน้ี - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๖.๒  ประกาศผลรายช่ือโครงการที่ได5รับการสนับสนุน  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  

                  ผKานทางเว็บไซตE  https://www.cttc.rmutl.ac.th 

 

๗.  สอบถามข.อมูลเพ่ิมเติม และส?งข.อเสนอโครงการ   

 ผู5สนใจสามารถสKงข5อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่กำหนดแนบท5าย จำนวน ๓ ชุด พร5อมไฟลE Word 

และ PDF)  โดยสKงมาที่ 

  ผู5อำนวยการสถาบันถKายทอดเทคโนโลยีสูKชุมชน (กิจกรรมถKายทอดองคEความรู5)  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล5านนา (ดอยสะเก็ด)  

  ๙๘ หมูK ๘ ตำบลป�าปXอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมK ๕๐๒๒๐  

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได5ที่ วKาที่ร5อยตรีรัชตEพงษE  หอชัยรัตนE  

 โทรศัพทEมือถือ ๐๘๙-๙๕๕๘๖๕๘   E-mail: ratchapong@rmutl.ac.th 

  

         ข.อมูลเอกสารเพ่ิมเติม 

 


