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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

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

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม เทคนิคการสอนออนไลน์และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
3. สถานทีด่ าเนินงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) 
4. ก าหนดการจัดโครงการ มีนาคม – สิงหาคม 2565 
5. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ท าให้
เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติได้ จึงจ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่ อง การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลายๆประเภท (Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบท่ีสอดคล้อง เหมาะสม
กับลักษณะวิชา และบริบทของผู้เรียนจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือใน
การหาแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย Online ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้
เกิดเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

6.  วัตถุประสงค ์
6.1 เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร 
6.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการเทคนิคการ

สอนออนไลน์และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี 
6.3 ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในด้านเทคนิคการสอนออนไลน์และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน

การใช้เทคโนโลยี  

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
 คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  10  คน 
8.  งบประมาณ .....5,000..... บาท (.....ห้าพันบาทถ้วน.....) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าใช้สอย 
   - ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน) 
   - ค่าอาหารว่าง (10 คน x 25 บาท x 1 มื้อ x 4 วัน) 

5,000 บาท 
4,000 บาท 
1,000 บาท 

จ านวนเงิน 5,000 บาท 
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หมายเหตุ  งบประมาณ  ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานในส่วนนี้กับ
กองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

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

รายละเอียดกิจกรรม ปี พ.ศ. 2565 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. 

1. วางแผนการด าเนินการ (P)    
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-การจัดการความรู้ (KM) 
จัดท าร่างโครงการ ง.9 

       - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-โค รงก าร ท่ี ได้ รั บ อ นุ มั ติ ต าม
แผนการจัดการความรู้ประเด็น

เทคนิคการสอนออนไลน์และ
แนวทางการประเมินผลการ
เรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี   
 

2. การด าเนินการจัดโครงการ (D)  
-จัดท าแผนปฏิบัติการถอดองค์ความรู้เพื่อหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตามหัวข้อในโครงการ 
-ด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 

      5,000 - KM action plan 
- แบบฟอร์มแนวปฏิบัติท่ีด ี 

3. การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนินโครงการตามกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ 

       - รายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามประเด็นการจัดการ
องค์ความรู้ 

4. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตาม (A)  

       - ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ   ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในด้านเทคนิคการสอนออนไลน์และแนวทางการประเมินผลการ
เรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี (รายงานผลการด าเนินงานจ านวน  1 เล่ม) 
      10.2 เชิงคุณภาพ   1. ได้ด าเนินการตามกระบวนการจดัการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,
จัดการให้เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู,้การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรยีนรู้,การเรยีนรู้)  

   2. มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของแต่ละหลักสตูร  
      10.3 เชิงเวลา   ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100    
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)   5,000 บาท      
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11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม) 

1)   ได้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพท่ีเน้นปฏิบัติการ (Hands-

On) เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยี   
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพ
ที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายของ
หลักสูตรของหน่วยงาน 

 
  

         
ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

               (นางสาวโบว์  ถ่ินโพธ์ิวงศ์)   
                  24  /  มี.ค.  / 2565 

                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 089-8895032 
 

         
ลงช่ือ ................................................................................. ผูร้ับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  

                 (นางสาวศศิรดี  พานชาตรี)   
                   24  /  มี.ค.  / 2565 

                        เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 086-5872663 
 


