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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการความรู้สถาบันวิจยัเทคโนโลยีเกษตร เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ 

                            ได้การสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 

 3. สถานทีด่ าเนินงาน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยเีกษตร 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 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 าเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานตลอดจนสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้มีความก้าวหน้า น าพามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป                  

ซึ่งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้เล็งเห็นความส าคัญของ การน ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบัง
เกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร จึงได้จัดท าโครงการการจัดการความรู้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เรื่อง เทคนิคการ
เขียนโครงการวิจัยเพื่อใหไ้ด้การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
2 

 

6. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลีย่นเกี่ยวกบัวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการอยา่งไรให้ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกโดย
เป็นการถ่ายทอดจากนักวิจัยผูม้ีประสบการณ์มาบอกเล่าให้กับนักวจิัยรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานด้านวจิัย 

2) เพื่อบูรณาการงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ ร่วมกับการจัดการเรยีนการสอนสู่การผลติบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
3)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ            

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

อาจารย์/นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 15 คน 
 
8. งบประมาณ 5,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงิน 
1.ค่าตอบแทน - 
2.ค่าใช้สอย 

- ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 15 คน x 2 มื้อ   
- ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 15 คน x 1 มื้อ 
- ค่าจ้างเหมาจัดท าคลิปวิดีโอ 

4,050 
1,050 
1,500 
1,500 

3.ค่าวัสดุ 

- ค่ากระดาษ A4 จ านวน 5 รีม x 120 บาท 
- ค่าเข้าเล่มรายงานเคลือบปกมัน จ านวน 2 เล่ม x 175 บาท  

950 
600 
350 

จ านวนเงิน 5,000 
**หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

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)    
- ส่งข้อเสนอโครงการ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณา และอนุมตัิ
โครงการ 

  
 

          - - โครงการที่ไดร้ับ
อนุมัติตามแผนการ
จัดการความรู้ 
ประเด็นเรื่อง เทคนิค
การเขียน
โครงการวิจัยเพื่อให้
ได้การสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 
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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. 

2.การด าเนินการจัด
โครงการ (D)  
- ขออนุมัติด าเนินงาน
โครงการในพ้ืนท่ี 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ 
ประเด็นเรื่อง เทคนิค
ก า ร เ ขี ย น
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้
ก า รสนั บ ส นุ น จ าก
แหล่งทุนภายนอก 
 

            5,000   - ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็น
เรื่อง เทคนิคการ
เขียนโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้การ
สนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

3.การติดตาม
ประเมินผล (C)   
- สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            - - รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในประเด็น
เรื่อง เทคนิคการ
เขียนโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้การ
สนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

4.การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผล
การติดตาม (A) 

            - - แผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ
ถัดไป 

 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านงานวิจยั เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

      10.2 เชิงคุณภาพ 
1) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรูค้รบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จดัการให้

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

      10.3 เชิงเวลา 
ร้อยละกจิกรรมแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 

      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)       
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11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานึ่่งสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์หลักของ  
     โครงการ/กิจกรรม) 

ได้แนวปฏิบตัิที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพฒันาดา้นงานวิจยั เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
เรื่อง เทคนิคการเขยีนโครงการวิจยัเพื่อให้ได้การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการพฒันาดา้นงานวิจัย เพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิาร

จัดการองค์กรสมัยใหม ่เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจยัเพื่อให้ได้การสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
บุคลากรภายในหน่วยงาน น าองคค์วามรู้ไปใช้ในการพัฒนาดา้นงานวิจัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

องค์กรสมัยใหม ่
  
         

ลงช่ือ                                              ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  พงษ์ยืน)   
                             25 / มีนาคม / 2565 

                                        เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 095 45 9901  


