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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

หนวยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

 งบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได  นอกแผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ การจัดการความรูวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม 

กรอบแนวคดิ CDIO 

2. หนวยงานที่รับผดิชอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา เชียงใหม 

 3. สถานท่ีดําเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ลานนา เชียงใหม 

 4. กําหนดการจัดโครงการ กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563 

5.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรู      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันใหมีการจัดการความรูทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

รวบรวมความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถายทอดไปสูบุคลากรและนําไปปฏิบัติอยางเปนระบบ (Explicit 

Knowledge) จนเกิดเปนแนวปฏิบัตใิหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูภายในหนวยงาน เปนการสนับสนุนการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรูชองหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนัก และเขาใจถึง

ความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรูมากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับวิธกีารดําเนินการจัดการความรูกับ

ผูเช่ียวชาญ และระหวางหนวยงานตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปจัดการความรูในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน 

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพใหมีความกาวหนา นําพา

มหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ การนํากระบวนการจัดการความรู

มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน            

และพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  

 เพื่ อ ให บุ คลากรไดตระหนั ก และเขา ใจถึ งความสํ าคัญ และประโยชนของการจัดการความรูม าก ข้ึน  

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับวิธีการดําเนินการจัดการความรูกับผูเช่ียวชาญ และระหวางหนวยงานตลอดจนสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไปจัดการความรูในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตรวมกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ ผลงานสรางสรรค การ

บริการวิชาการ นวัตกรรม และกําลังคน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน                 

เพ่ิมประสิทธภิาพใหมีความกาวหนา นําพามหาวิทยาลัยไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป                  

ซึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ การนํากระบวนการจัดการความรูมาเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและบังเกิดผลตอการปฏิบัติดานพัฒนาองคกร จึงไดจัดทําโครงการการจัดการความรู วิทยาลัยเทคโนโลยีและ       

สหวิทยาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม กรอบแนวคิด CDIO ซึ่งไดมีการกําหนดประเด็นเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม 

กรอบแนวคดิ CDIO การจัดการเรียนการสอนในระดับที่ต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญา ในหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการศาสตร

บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดระบบการเรียนการสอน การเรียนรูดวยปญหาและการเรียนรูดวย        

โครงงาน สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาให เชื่อมโยงกับการพัฒนาทองถ่ิน             

และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเกิดการพัฒนาอาชีพและพัฒนาการศึกษาตอเนื่องและการเรียนรูตลอดชีวิต
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6. วัตถุประสงค 

1)  เพ่ือใหอาจารยของวิทยาลัยฯ สามารถใชกรอบแนวคิดซีดไีอโอ เปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสตูรได 

2)  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองคความรูในการพัฒนาสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรพันธกิจมหาวิทยาลัย   

 

7.  กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ  
คณาจารยและเจาหนาทีว่ิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยการ  10  คน 

 
8. งบประมาณ 3,000 บาท (สามพนับาทถวน) 

หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน 

1.คาใชสอย 

   - คาอาหารกลางวัน (10 คน * 100 บาท * 3 วัน (1วันตอ 1 ครั้ง)) 

 

 3,000 บาท 

 

จํานวนเงิน 3,000 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ใหระบุรายละเอียดการคํานวณรายการคาใชจายที่ตองการใหชัดเจน ตามระเบียบ 

             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ใหผูรับผดิชอบโครงการ 

              ประสานในสวนนี้กับกองคลัง กอนเสนอขออนุมตัิโครงการ 

       **คาใชจายถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

9. แผนปฏิบัตงิาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ป พ.ศ.2562 ป พ.ศ.2563 งบประมาณ ผลลัพธของกิจกรรม 

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.วางแผนการดําเนินการ (P)    

-จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

-การจัดการความรู (KM) 

จัดทํารางโครงการ ง.9  

  

 

          - - คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

-โครงการท่ีไดรับอนุมัติ

ตามแผนการจัดการ

ความรู ประเด็นเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตร

ตาม กรอบแนวคดิ 

CDIO 

2.การดําเนินการจัดโครงการ (D)  

-จัดทําแผนปฏิบัติการถอดองค

ความรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

หัวขอในโครงการ 

-ดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว  

               - KM action plan 

- แบบฟอรมแนว

ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา

หลักสตูรตาม กรอบ

แนวคิด CDIO 

3.การติดตามประเมินผล (C)   

- สรุปผลการดําเนินโครงการตาม

กระบวนการจัดการองคความรู  

            - -รายงานผลการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานในประเด็น

เรื่อง การพัฒนา

หลักสตูรตาม กรอบ

แนวคิด CDIO 
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4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก

ผลการติดตาม (A)  

-  

            - -แผนการดําเนินงานใน

ปงบประมาณถัดไป 

หรือกระบวนการ

นําไปใช 

             3,000  

 

10. ตวัชี้วัดของโครงการ 

      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ไดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคความรูในดาน การใชกรอบแนวคิดซีดีไอโอ เปนแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตร (รายงานผลการดําเนินงานจํานวน  1 เลม) 

      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ไดดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูครบ 7 ขั้นตอน (บงชี้ความรู,สรางแสวงหาความรู,จัดการให

เปนระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู,การเขาถึงความรู,การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู,การเรียนรู) 

2) มีการนําแนวปฏิบัติที่ดี การใชกรอบแนวคิดซีดีไอโอเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรไปใชประโยชน 

      10.3 เชิงเวลา 

รอยละกจิกรรมแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด  รอยละ 100 

      10.4 เชิงคาใชจาย (บาท) 

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)       

 

11. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Output) (ผลผลิตท่ีไดรบัจากการดําเนินงานซึ่งสอดคลองกบัวัตถปุระสงคหลักของ  

     โครงการ/กิจกรรม) 

1) ไดแนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองคความรูในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบโจทยการผลิตบัณฑิตตามสมรรถนะ

วิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาหลักสตูรตามกรอบแนวคดิ CDIO 

 

12. ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ (Outcome) (ผลประโยชนท่ีไดจากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองคความรูในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทยการผลิต

บัณฑิตตามสมรรถนะวิชาชพี เรื่อง การพัฒนาหลักสตูรตามกรอบแนวคดิ CDIO 

 

13. ผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) (ผลกระทบท่ีไดรับจากผลลัพธของโครงการ/กิจกรรม) 

1) บุคลากรภายในหนวยงาน นําองคความรูไปใชในการเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานและพัฒนาหลักสูตรของ

หนวยงาน 

 

  

         

ลงชื่อ .................................................................................   ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

                (นางสาวโบว   ถิ่นโพธิว์งศ)   

          ...................../.................../.................. 

                         เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอโดยตรง 089-8895032  


