


  ๑ 

 

 รายละเอียดการรับข้อเสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้  

ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการหลวง  
ตามแผนงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการ        
น าผลงานทางวิชาการจาก งานวิจัย และองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา 
ด าเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้จากผลงานทางวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด ารงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ การสนอง
งานมูลนิธโิครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจัดการศึกษาท้ัง ๖ จังหวัดภาคเหนือ และตอบสนองต่อเป้าหมายของการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการท ากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน ๑๐ ทุน ภายใต้โครงการผลักดันการน าผลงาน
ทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๙ แห่ง โครงการหลวงขยายผลการ
สนองงานมูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อมก๋อย 
และแม่สะเรียง ประจ าปี ๒๕๖๓  โดยมีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการน าผลงานทางวิชาการจาก 
การบริการวิชาการ หรืองานวิจัย หรือองค์ความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการสนองงานภายใต้ภายใต้
โครงการผลักดันการน าผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อมก๋อยและแม่สะเรียง  
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์ความรู้    
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ให้มีมาตรฐานเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการเพ่ือสนองงานสถานี/ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ที่มีคุณภาพ  
เพ่ือใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ หรือสามารถเขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบ
หลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. เพ่ือใช้ตีพิมพ์วารสารประเภทวารสารวิชาการ 
รับใช้สังคม



  ๒ 

 

๓.  ขอบเขตของกิจกรรมที่สนับสนุน 
ขอบเขตของกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในปี ๒๕๖๓ เน้นการน าผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือ

องค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้กับ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน เกษตรกร เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่ 
รอบสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อมก๋อยและแม่สะเรียง 

 
๔.  ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน  
 ๔.๑  เป็นโครงการที่มาจากความต้องการหรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์      
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา การสนองงานสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอมก๋อยและแม่สะเรียง  

๔.๒  มีข้อมูลสภาพปัญหา ของพ้ืนที่ศึกษาและสามารถสร้างกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีข้ึนหลังจากกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่ 
 ๔.๓  ระบุองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
การพัฒนาระบบน้ า บ าบัดน้ าเสีย เครื่องจักรกล การแปรรูป พลังงาน งานหัตกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 
 ๔.๔  กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง จะต้องผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากผู้ให้ทุน
ก่อนการจัดฝึกอบรม 
 ๔.๕  เนื้อหาหลักสูตรที่จะใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้น จะต้องมีคุณภาพสามารถวัดประเมินผลผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ และต้องส่งเนื้อหาหลักสูตรพร้อมประวัติผู้สอนให้กับผู้ให้ทุน เพ่ือน ามาจัดท าเป็นหนังสือองค์
ความรู้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)  
 ๔.๖  กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จะต้องได้รับการวัดประเมินผลหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ให้ทุน และจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)  
 ๔.๗  ลักษณะของโครงการหรือผลงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สอดคล้องกับรูปแบบหลักเกณฑ์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม     
 ๔.๘  เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน 
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๕.  งบประมาณสนับสนุน เงื่อนไข และผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 ผู้ เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ ทุน)          
สามารถเลือกตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 

งบประมาณสนับสนุน เงื่อนไข ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านงานหัตถกรรม 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้งานด้าน
หัตถกรรมโครงการละไม่เกิน 
๗๙,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๔ เดือน 
(๔ .)  การสนับสนุนกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๔ ทุน           

 

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

ลักษณะโครงการตามข้อ ๔. 

 
 
(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 
(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมาเขียน
บทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบ
หลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เพ่ือใช้ตีพิมพ์
วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้
สังคม 

หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรม  
(๑.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ผลิตงานหัตถกรรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ ทุน 
(๒.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ระบบบ าบัดน้ าสีย้อมผ้าบนพ้ืนที่สูง จ านวน ๑ ทุน     
(๓.) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาระบบการทอผ้าบนพ้ืนที่สูง จ านวน ๒ ทุน 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านการฟื้นฟูระบบน้ าและ
บ าบัดน้ าเสีย 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้งานด้าน
การฟ้ืนฟูระบบน้ าและบ าบัดน้ า
เสีย สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงโครงการละไม่เกิน 
๑๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมาย ๖ สถานี/
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๔ เดือน 

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

 
 
 
(๑.) ฟ้ืนฟูระบบน้ าดีส าหรับใช้งานใน
สถานี/ศูนย์พัฒนาดครงการหลวง  
( ๒ . )  ฝึ ก อบ รมและ ได้ ห ลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมระยะสั้นและเนื้อหาองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
ร ะบ บ น้ า ใ น ส ถ า นี / ศู น ย์ พั ฒ น า
โครงการหลวง เ พ่ือใช้ ในการจัด
การศึ กษาการ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต 
(Credit Bank) 
(๓.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมา



  ๔ 

 

(๔ .)  การสนับสนุนกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๒ ทุน           
 

เขียนบทความวิชาการสอดคล้องกับ
รูปแบบหลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับ
ใ ช้ สั ง คม  ต ามประกาศ  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 

หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 
(๑.) กิจกรรมฟื้นฟูระบบน้ าอุปโภคและบริโภค จ านวน ๕ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  จ านวน ๑ ทุน 
      (ศูนย์ฯแม่ลาน้อย ศูนย์ฯแม่สะเรียง ศูนย์ฯห้วยแล้ง ศูนย์ฯห้วยโป่ง ศูนย์ห้วยน้ าริน)  
(๒.) กิจกรรมพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน ๑ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จ านวน ๑ ทุน     
      (ศูนย์ฯ ผลิตกาแฟ  ) 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการละ       
ไม่เกิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๔ เดือน 
(๔ .)  การสนับสนุนกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๒ ทุน           
 

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

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

หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว 
(๑.) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความจ าเพาะและต้นทุนต่ า ๒ ทุน 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
แปรรูปอาหาร 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้งานด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและแปร
รูปอาหารโครงการละไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๔ เดือน 
 

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

 
 
 
(๑.) ได้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ
เนื้อหาองค์ความรู้การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกียว
และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ที่ ล้นตลาด รวมถึ งการตกเกรดที่
เ ห ม า ะส ม กั บ ชุ ม ช นบ น พ้ืนที่ สู ง 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) 



  ๕ 

 

(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมาเขียน
บทความวิชาการสอดคล้องกับรูปแบบ
หลักเกณฑ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เพ่ือใช้ตีพิมพ์
วารสารประเภทวารสารวิชาการรับใช้
สังคม 

หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปอาหาร ๑ทุน 
(๑.) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้แปรรูปอาหาร 
(๒.) กิจกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนการผลผลิตทางการเกษตร 
(๓.) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
(๔.) พัฒนาครู และนักเรียน ให้มีความสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงการหลวงและโรงงาน
หลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-
พะเยา 
(๑.) ให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการละ       
ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒.) กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า    
๒๐ คน  
(๓.) ระยะเวลาด าเนินโครงการ      
ไม่เกิน ๔ เดือน 
(๔ .)  การสนับสนุนกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวนรวม
ทั้งสิ้น ๑ ทุน           

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

 
 
 
 
(๑.) ได้กระบวนการจัดการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่ในศูนย์โครงการหลวง 
ทางด้านโครงสร้าง ทางด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ทางด้านทรัพยากร
มนุษย ์
(๒.) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
ข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการหรือสามารถน าข้อมูลมาเขียน
บทความวิชาการสอดคล้องกับ 

หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพโครงการหลวงและโรงงานหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย  -
พะเยา ๑ ทุน 
(๑.) กิจกรรมการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความจ าเพาะและต้นทุนต่ า 
(๒.) กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภคและกิจกรรมการเกษตร  
(๓.) กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานหลักในภาคการเกษตร  
(๔.) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมซ่อมบ ารุงแบบมีส่วนร่วม  
(๕.) กิจกรรมส่งเสริมทางศูนย์โครงการหลวงในการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์ แก้ไขปัญหาทางด้าน
โครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม  
 

 
 
 



  ๖ 

 

หมายเหตุ ๑.  ขอสงวนสิทธิ์ผู้เสนอขอรับทุนเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง ๑ โครงการเท่านั้น  
  ๒.   จ านวนเงินสนับสนุนจะพิจารณาปรับ เ พ่ิม/ลดตามกิจกรรมที่ เสนอขอและ                      
        ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
  ๓.  ผู้ ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ผลงาน                   
        ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  ๔.   ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดในการน าเสนอผลงานต่อแหล่งทุนเครือข่าย 
        ภายนอก 

๕    ผู้รับทุนต้องส่งรายงานประจ าเดือนตั้งแต่ได้รับทุนจนปิดโครงการ 
 
๖.  กรอบระยะเวลาการเสนอโครงการ 
 ๖.๑  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน  วันที่ ๒๑เมษายน ๒๕๖๓  
                  ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.cttc.rmutl.ac.th 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ต้ังแต่บัดนี้ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
พิจารณาข้อเสนอโครงการ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 
ปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามค าแนะน าคณะกรรมการ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
โอนเงินงบประมาณสนับสนุน ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ด าเนินงานโครงการ ๑ พฤษภาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สรุปและรายงานผลในงานนิทรรศการ แสดงผลงานบริการ
วิชาการ “ล้านนาท า” 

 ผลงานภาค poster   
 ผลงานภาคบรรยาย   

สิงหาคม ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ ช่วงเวลาการด าเนินงานของกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗ 

 

๗.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการ   
 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ตามรูปแบบที่ก าหนดแนบท้าย จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ Word 
และ PDF)  โดยส่งมาท่ี 
  ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (กลุ่มงานโครงการพิเศษ)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
  ๙๘ หมู่ ๘ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐  
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์  
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๘๑-๘๗๑๐   E-mail: watchara3efora@gmail.com 
          
 

ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม 
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