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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

❑ งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน

และภายนอก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
3. สถานที่ด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 4. ก าหนดการจัดโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
5.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
นโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) 
จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดการความรู้มากข้ึน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และ
ระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชั ดเจน ครอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงานและพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน  
 เพ่ื อ ให้ บุ ค ล ากร ได้ตระห นั ก  และ เข้า ใจ ถึ งค วามส าคัญ และป ระโยช น์ ขอ งการจั ดก ารค วามรู้ ม าก ข้ึน  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหาร
จัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเพ่ิมประสิทธิภาพให้มี
ความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

เน่ืองจากปัจจุบันการสร้างวิธีการสง่เสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติของคณาจารย์ถือเป็นกลไกที่ส าคัญ เป็นการเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานของคณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นสิ่งส าคัญดังปรากฏในตัวชี้วัดการบ่งชี้การจัดการศึกษาในสถาบันของ สกอ. อีกทั้งการด าเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ท าวิจัยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนจ านวนมากย่ิงข้ึน และเป็นกลไกที่
ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท า
โครงการการจัดการความรู้ เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการวิจัย  
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6. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้และมีเทคนิคการเขียนงานวิจัยเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
2)  เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาในการเขียนบทความ หนังสือและต าราเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

3)  เพ่ือให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ ต ารา หนังสือ ฯลฯ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4)  เพ่ือสามารถพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ  
 คณะกรรมการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการ
พัฒนาประเทศ องค์ความรู้ในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวน 34 คน 

8. งบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1.ค่าตอบแทน 
   -  ค่าตอบแทนวิทยากร (2 ชม*600บาท*1คน) 

 
1,200 บาท 

2.ค่าใช้สอย 
  2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 34 คนๆละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ 

 
2,380 บาท 

3.ค่าวัสดุ 
   -ค่าวัสดุ 

 
1,420 บาท 

จ านวนเงิน 5,000 บาท 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบรุายละเอียดการค านวณรายการค่าใชจ้่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลงั และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนน้ีกับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

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

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 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)    
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
-ประชุมเพื่อวางแผน และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 

  
 

   
 

  
 

     -  

2.การด าเนินการจัดโครงการ (D)                5,000  

3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรปุผลการด าเนินโครงการ 

              

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล
การติดตาม (A) 

            -  

             5,000  
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั 

2) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ข้ันตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้เป็น
ระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 

3) มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 
      10.3 เชิงเวลา 

ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 80 
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)       
 
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

1) คณาจารย์ได้รับความรู้ในกระบวนการการด าเนินการด้านงานวิจัย 
2) คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ ต ารา หนังสือ ฯลฯ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3) คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ ต ารา หนังสือ ฯลฯ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
12. ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

1) คณาจารย์มีกระบวนการการด าเนินการด้านงานวิจัย 
2) คณาจารย์มีความรู้ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาในการเขียนบทความ หนังสือและต าราเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือ 
     ตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และต่อยอดองค์ ความรู้ 

KM ด้านการวิจัย 
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม) 
1) คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยน าองค์ความรู้ไปใช้การท าวิจัย 

 
  
         

                                 ลงชื่อ ................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริดา   จิ๋วปัญญา)   
                ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                     4/เมษายน/2565 

                             เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง  098-4279766 


