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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _ -  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน  เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 
3. สถานทีด่ าเนินงาน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
4. ก าหนดการจัดโครงการ    สิงหาคม 2565 

 5.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit 
Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการสนับสนุนการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ชองหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า น าพา
มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน            
และพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  
 เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก  และเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น  มีโอกาส 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการด าเนินการจัดการความรู้กับผู้เช่ียวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปจัดการความรูใ้นหน่วยงานไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาส าหรับคน
ทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21  ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพให้มี
ความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้ 
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน  เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   
 
6. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กิดแนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการจดัการศึกษาส าหรับคน
ทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนกัปฏิบัต ิ
 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
       คณะกรรมการ km และบคุลากรที่สนใจ    
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8. งบประมาณ 5,000   บาท   (ห้าพันบาท) 
หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวิทยากร จ านวน 1 คน   

 
1,200 

2.ค่าใช้สอย 
กิจกรรมขัน้ตอนที่3-4 
ภาคเช้า  
ค่าอาหารว่าง  8 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 400 บาท 
ภาคบ่าย  
ค่าอาหารกลางวัน  8 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 640 บาท 
กิจกรรมขัน้ตอนที่ 6 
ภาคเช้า  
ค่าอาหารว่าง  15 คน x 25 บาท x 2 มื้อ = 750 บาท 
ภาคบ่าย  
ค่าอาหารกลางวัน  15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท 
- จ้างท าคลิปวีดีโอ 

 
 

1,040 
 
 
 

1,950 
 
 
 
 

500 
3.ค่าวัสด ุ
- กระดาษ A4 จ านวน 2 รีม  
- เข้าเล่มโครงการ 3 เล่ม  

 
220 
90 

จ านวนเงิน 5,000 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

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

รายละเอียดกิจกรรม 

 
ปี พ.ศ. 2564 

 
ปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกจิกรรม 

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.วางแผนการ
ด าเนินการ(P)      
-ติดต่อประสานกับ
บุคลากรภายใน 
มหาวิทยาลยั 
- ประชุมคณะท างาน
เพื่อก าหนด 
แนวทางในการ
ด าเนินงาน 

            - -โครงการที่ได้รับ
อนุมัติตามแผนการ
จัดการความรู้ 
ประเด็นเรื่อง เทคนิค
การใช้สื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   

2.การด าเนินการจัด
โครงการ(D)    
- จัดท าแผนด าเนินการ
ด าเนินงานและเขียน
โครงการ 
- ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการจดัโครงการ 

            - การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3.การติดตาม
ประเมินผล(C)   

             -รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
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- ประเมินและสรุปผล
การด าเนินโครงการ 

หน่วยงานในประเด็น
เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิ   

4.การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม(A)  
- ประชุมผลการจดั
โครงการ/กิจกรรม 
ตามผลการประเมิน
การตรวจประเมิน และ
น ามาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

             -แผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป 

             5,000  
 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ   
  1) ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการจดัการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
จ านวน 1 เรื่อง 
      10.2 เชิงคุณภาพ   
            1)  ได้ด าเนินการตามกระบวนการจดัการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จดัการให้เป็น
ระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรู้,การเรยีนรู้) 
  2)  มีการน าแนวปฏิบัติที่ดไีปใช้ประโยชน ์
      10.3 เชิงเวลา  ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 100                       
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ..5,000 ...บาท   (ห้าพันบาท)  
 
 
 
 
 

11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม) 
  ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการจดัการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนกัปฏิบัต ิ
เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์      
 
 
 
 
 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
     เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการจดัการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ      
 
 
 
 
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบท่ีได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
   บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
 

   ลงช่ือ .............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                   (นางณปภัช  พันธุ์แก้ว)       

                                     ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
                                  .......23......../...มีนาคม......../.....2565............... 

                                    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 054-710259 ต่อ 7253 


