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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน............................................................. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ......สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร.................................. 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน  .........อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เชียงใหม่.................................................................................. 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ ...กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563..(4 ครั้ง) ...................................................................................... 
5.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรู้  Knowledge Management (KM) หมายถึ ง การรวบรวมความรู้สู่ การปฏิบั ติ  (Tacit 
Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจาก การเรียนรู้ เจตคติในงาน ประสบการณ์การท างานและพฤติกรรมการท างานของแต่ละ
บุคคล ซึ่งปฏิบัติงานเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่อง แล้วประชุมหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ (Analysis) หรือจัดระบบใหม่ เพื่อสร้างเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ยอมรับข้อดีและจุดที่เป็นปัญหาของกันและกัน มีการจัดเก็บข้อสรุปทั้งมวลอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การยอมรับ
ในกฎกติกาขององค์กรที่ทุกคนยอมรับ แล้วน ามาเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้
และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอ่ืน  
 Gen Z คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังจากปี ค.ศ 1995 หรือ พ.ศ 2538 เป็นต้นมา คน Gen นี้จะค่อนข้างแตกต่างจาก
คน Gen อื่นเพราะเป็นชาวดิจิทัลโดยก าเนิด เติบโตมากับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการร่วมมือกัน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ต้องลงมือท า และเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยี ต้องการถูกท้าทาย และต้องการถูกผลักดัน จะท าให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ จึง
เห็นควรจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนหัวข้อ “GEN-Z สอนอย่างไรให้ได้ผล” โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 
และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน  
  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรยีนการสอน 
 6.2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรยีนการสอน 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
     บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวนท้ังสิ้น 10 คน  
 
8. งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าใช้สอย 
  - ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 10 คน x 4 มื้อ) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 10 คน x 4 มื้อ)   

 
2,000.- 
1,000.- 

 
จ านวนเงิน 3,000.- 

**ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 

 
ปี พ.ศ. 2562 

 
ปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 

ผลลัพธ์
ของ

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1.วางแผนการด าเนินการ(P)      
   เสนอขออนุมัติโครงการ   

             
- 

เอกสาร
โครงการ 

2.การด าเนินการจัดโครงการ(D)       
  จัดกิจกรรม    

             
3,000 

 
รูปกิจกรรม 

3.การติดตามประเมินผล(C)   
  ประเมินผลการด าเนินงาน 

             
- 

ผลการ
ประเมิน 

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไ้ขจากผล
การติดตาม(A)  
  สรุปผลการด าเนินงาน  

             
 
- 

 
 

รายงานผล 
 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      10.2 เชิงคุณภาพ  
   - องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 1 ด้าน 
      10.3 เชิงเวลา การจัดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90        
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90        
 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม) 
     11.1  การเรียนการสอนของบุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
     12.1 สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร บุคลากรมคีวามสมัพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
     13.1 องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีจดุเด่นในการที่จะแข่งขันกบัองค์กรอื่น 
 

  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน)   
               3 / กุมภาพันธ ์/ 2563 

                                           เบอร์โทรศัพท์  2800  
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ก าหนดการ 

โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อ “GEN-Z สอนอย่างไรให้ไดผ้ล” 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ณ อาคารศึกษาท่ัวไป มทร.ล้านนา 

--------------------------------------------------- 
  
 10.30 - 12.00 น.     KM ด้านการเรียนการสอน 

 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 13.30 น.  KM ด้านการเรียนการสอน (ต่อ) 

  
 หมายเหตุ  :  1. KM ด้านการเรียนการสอน  
       2. จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

            3. รับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม   
 


