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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เร่ือง เทคนิคการติดตามและ

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

 3. สถานที่ด าเนินงาน  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ดอยสะเก็ด) 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

5.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากข้ึน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับ
ผู้เช่ียวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน            
และพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  
 เพ่ื อ ให้ บุ คลากรได้ตระหนัก  และ เข้าใจถึงความส าคัญ และประโยชน์ขอ งการจั ดการความ รู้ม าก ข้ึน  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เช่ียวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุม ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบั ติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย  โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน                 
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
เร่ืองซึ่งได้มีการก าหนดประเด็น เร่ืองเทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จากการมติประชุมของสถาบัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
6. วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากข้ึน 

2)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ 
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     ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์พันธกิจมหาวิทยาลัย   
 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ  
บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 10 คน 

 
8. งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน 
-   

- บาท 
 

2.ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารว่าง (10 คน x 25 บาท X 4 คร้ัง) = 1,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 100 บาท X 2 คร้ัง) = 2,000 บาท 

 3,000 บาท 
1,000 บาท 
2,000 บาท 

3.ค่าวัสดุ 
 

  - บาท 
 

 
จ านวนเงิน (สามพันบาทถ้วน) 3,000 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนน้ีกับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต 

 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

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.วางแผนการด าเนินการ (P)    
- วางแผนด าเนินงาน 
- ร่างอนุมัติโครงการ 

  
 

  
 

 
 
 

       - -โครงการที่ได้รับอนุมัติ
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประเด็นเร่ือง.
เทคนิคการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการ 

2.การด าเนินการจัดโครงการ (D)  
-  ประชุมแต่งต้ังคณะท างาน KM 
-  ประชุมคณะท างาน KM เพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้ 
-  จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
- ด าเนินกิจกรรมตามแผน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    
 

 
 

       3,000   
-ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน KM 
-รายงานประชุมการก าหนด
ประเด็นความรู ้
-แผนการจัดการความรู ้
-บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
3 

 

3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            - -รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก
ผลการติดตาม (A) 
- ประกวดแนวทางการปฏิบัติที่
ของ มทร.ล้านนา 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย 
-  จัดท าแผนด าเนินงานในปีถัดไป 
 

            - -น าแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดีเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู่และจัดท า
แผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 

* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ                    รวม        (สามพันบาทถ้วน) 3,000  

 
 
 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 องค์ความรู้ 

2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และ
พันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

      10.2 เชิงคุณภาพ 
1) ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

2) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ข้ันตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้
เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 

3) มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 

 
      10.3 เชิงเวลา 

ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 100 
 

      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)       

 
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

1) ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และ
พันธกิจมหาวิทยาลัย เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
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12. ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1) มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย เร่ือง เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการ 

 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
1) บุคลากรภายในหน่วยงาน น ากระบวนการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน 

2) บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองค์ความรู้ไปใช้ในการเพ่ิมสมรรถนะในการท างานและพัฒนาหน่วยงาน 

 
  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
           (ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ)   
        ...................../.................../.................. 

                                เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง  084-222 6184 


