
 ๑ 

รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  

ภายใต้โครงการผลักดันการน าผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการ        
น าผลงานทางวิชาการจาก งานวิจัย และองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลากร  
และนักศึกษา ด าเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จาก
ผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด ารงชีพ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน  
สถานประกอบการ การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่จัดการศึกษา ทั้ง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และตอบสนองต่อเป้าหมายของการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการท ากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน ๒๐ ทุน ภายใต้โครงการผลักดันการน าผลงาน
ทางวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓  โดยมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและกรอบการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการน าผลงานทางวิชาการจาก 
การบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือองค์ความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการเสริมสร้างนวัตกรรมให้กับ
ชุมชน หรือสถานประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้    
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการเพ่ือชุมชน หรือสถาน
ประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือสามารถเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพื่อใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้สังคม 
 
๓.  ขอบเขตของกิจกรรมที่สนับสนุน 

ขอบเขตของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในปี ๒๕๖๓ เน้นการน าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  
หรือองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน หรือสถาน



 ๒ 

ประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี      จัดการศึกษาท้ัง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
๔.  ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน  
 ๔.๑  เป็นโครงการทีม่าจากความต้องการหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์      
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน หรือสถานประกอบการ หรือการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 ๔.๒  มีข้อมูลสภาพปัญหา ของพ้ืนที่ศึกษาและสามารถสร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีข้ึนหลังจากกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ๔.๓  ระบุองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ การสนอง
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
 ๔.๔  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบ
และได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ทุนก่อนการจัดฝึกอบรม 
 ๔.๕  เนื้อหาหลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมีคุณภาพสามารถวัดประเมินผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ และต้องส่งเนื้อหาหลักสูตรพร้อมประวัติผู้สอนให้กับผู้ให้ทุน เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหนังสือองค์
ความรู้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)  
 ๔.๖  กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จะต้องได้รับการวัดประเมินผลหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้ให้ทุน และจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)  
 ๔.๗  ลักษณะของโครงการหรือผลงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม     
 ๔.๘  เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน 
 
๕.  งบประมาณสนับสนุน เงื่อนไข และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ผู้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๐ ทุน)          
สามารถเลือกตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

งบประมาณสนับสนุน เงื่อนไข ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ชุมชน 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการละ        
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      

(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมี
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
หรือองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง ทึส่อดคล้องกับหลักสูตร 
(๒. )  มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
คณะท างานในโครงการ 
(๓.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมี
ลักษณะโครงการตามข้อ ๔. 

(๑.) ไดห้ลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมา



 ๓ 

ไม่เกิน ๖ เดือน 
 

เขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ
รูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับ
ใช้ สั ง คม  ตามประกาศ  ก .พ . อ .            
เ พ่ื อ ใ ช้ ตี พิ ม พ์ ว า ร ส า ร ป ร ะ เ ภ ท
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 

๒.   กิจกรรมถ่ ายทอดองค์
ความรู้ สถานประกอบการ 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการละ       
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๖ เดือน 
 

(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมี
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
หรือองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง ทึ่สอดคล้องกับหลักสูตร 
(๒.) หรือมีประสบการณ์ในการ        
ให้ค าปรึกษาหรือถ่ายทอดองค์
ความรู้กับสถานประกอบการ
มาแล้ ว  อย่า งน้อย ๑ แห่ ง          
ทีส่อดคล้องกับหลักสูตร 
 

(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมา
เขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ 

งบประมาณสนับสนุน เงื่อนไข ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 (๓. )  มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น

คณะท างานในโครงการ 
(๔.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมี

ลักษณะโครงการตามข้อ ๔. 

รูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.            
เพ่ือใช้ตีพิมพ์วารสารประเภท
วารสารวิชาการรับใช้สังคม  

๓.   กิจกรรมถ่ ายทอดองค์
ความรู้ การสนองงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการละไม่
เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๖ เดือน 
 

(๑.) หัวหน้าโครงการจะต้องมี
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
หรือองค์ความรู้ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง ทึส่อดคล้องกับหลักสูตร 
( ๒ . )  ห รื อ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
เกี่ยวกับ การสนองงานโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๓. )  มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
คณะท างานในโครงการ 
(๔.) โครงการที่เสนอขอรับทุนมี
ลักษณะโครงการตามข้อ ๔. 

(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมา
เขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ
รูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับ
ใช้ สั ง คม  ตามประกาศ  ก .พ . อ .            
เ พ่ื อ ใ ช้ ตี พิ ม พ์ ว า ร ส า ร ป ร ะ เ ภ ท
วารสารวิชาการรับใช้สังคม 
 

 
หมายเหตุ ๑.  ขอสงวนสิทธิ์ผู้เสนอขอรับทุนเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น  



 ๔ 

  ๒.   จ านวนเงินสนับสนุนจะพิจารณาปรับ เ พ่ิม/ลดตามกิจกรรมที่ เ สนอขอและ                      
        ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
  ๓.  ผู้ ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ผลงาน                   
        ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ๔.   ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดในการน าเสนอผลงานต่อแหล่งทุนเครือข่าย 
        ภายนอก 
 
 
๖.  กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ 
 ๖.๑  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
๗.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการ   
 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่ก าหนดแนบท้าย จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ Word 
และ PDF)  โดยส่งมาท่ี 
  ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
  ๙๘ หมู่ ๘ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐  
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร   
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๐๕๗-๓๑๑๓    E-mail: creditbank.cttc@gmail.com 
 
 

ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม 
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