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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการการจดัการความรู้ สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร เรื่อง การบรูณาการการจดัการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาส าหรับบณัฑิตนักปฏบิัติ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3.สถานทีด่ าเนินงาน  สถาบันวจิยัเทคโนโลยีเกษตร 

 4.ก าหนดการจัดโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 

5. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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  
 ตามที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ร่วมสนับสนุนจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา โท)  หลักสูตร
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ล าปาง เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามข้อก าหนดของการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต ทางหลักสูตรพืชศาสตร์จึงมีความประสงค์ใน
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการของคณาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และเป็นการวางแนวทางในการบูรณาการการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรมีความต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อนักศึกษาอย่างแท้จริง 
 
6. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจดัการศึกษาด้านบณัฑิตศึกษาให้สอดคล้องการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2) เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการในด้านการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับภารกิจของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
1) คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร จ านวน 20 คน  

 
8. งบประมาณ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน - 
2.ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 วัน) 
- ค่าอาหารว่าง (20 คน x 50 บาท x 1 วัน)   

2,600 
1,600 
1,000 

3.ค่าวัสด ุ
- ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 3,600 แผ่น x 0.50 บาท 
- กระดาษ A4 จ านวน 5 ริม x 120 บาท 

2,400 
1,800 

600 
จ านวนเงิน 5,000 

**หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

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

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1.วางแผนการด าเนินการ (P)    
- ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

  
 

    *      - -โครงการท่ีได้รับอนุมัติ
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ การบูรณาการ
การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส าหรับ
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

2.การด าเนินการจัดโครงการ (D)  
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

       * * *   5,000   -ด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การบูรณาการการจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส าหรับ
บัณฑิตนักปฏิบัติ- 

3.การติดตามประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

          * * - -รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในประเด็น
เรื่องการบูรณาการการ
จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาส าหรับ
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก
ผลการติดตาม (A) 

           * - -แผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) คณาจารย์และพนักงานของสถาบนัวิจัยเทคโนโลยีเกษตรไม่น้อยกว่า 20 คน  
2) ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการบูรณาการการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาส าหรับบณัฑิตนักปฏบิัติจ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ได้แนวทางการในการบรูณาการในด้านการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. 
2) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรูค้รบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จดัการให้

เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู,้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้) 
3) มีการน าแนวปฏิบตัิที่ดไีปใช้ประโยชน์ 

      10.3 เชิงเวลา 
ร้อยละกจิกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 

      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 5,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)       

 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

1) ได้วิธีการจดัการศึกษาด้านบณัฑิตศึกษาให้สอดคล้องการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2) ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน

การจัดการศึกษา เรื่องวิธีการการบูรณาการในด้านการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบนัวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
1) สามารถใช้แนวทางการบูรณาการส าหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกในการเช่ือมโยงภารกิจของ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กรส าหรับการสนับสนุนการจดัการศึกษา 

 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
1) การจัดการด้านบณัฑิตศึกษามีประสิทธิภาพและท าให้นักศึกษามีกระบวนการจัดการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของ

นักศึกษาเพิ่มขึ้น 
2) บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองคค์วามรู้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการองค์กรส าหรับการสนับสนุนการจดัการศึกษา 
  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
          (รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต ิ ศรีตนทิพย)์   
                     25 / มีนาคม / 2565 

                           เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อโดยตรง 081 386 9954 


