
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
1 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล2านนา 
หน4วยงาน สถาบันถ4ายทอดเทคโนโลยีสู4ชุมชน 

q งบประมาณแผ4นดิน q งบประมาณเงินรายได2 q นอกแผน  ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2565 

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ การจัดการความรู.ของสถาบันถ5ายเทคโนโลยีสู5ชุมชน เรือ่ง ระบบการบริหารจัดการ

โครงการบริการวิชาการ 

2. หน7วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันถ5ายทอดเทคโนโลยีสู5ชุมชน 

 3. สถานที่ดำเนินงาน  สถาบันถ5ายทอดเทคโนโลยีสู5ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา(ดอยสะเก็ด) 

 4. กำหนดการจัดโครงการ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2565 

5.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล.านนา มีเปQาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู5องคUกรแห5งการเรียนรู.      

โดยมีนโยบายที่ผลักดันให.มีการจัดการความรู.ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศนUและยุทธศาสตรUของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

รวบรวมความรู.ที่มีอยู5ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ5ายทอดไปสู5บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย5างเปiนระบบ (Explicit 

Knowledge) จนเกิดเปiนแนวปฏิบัติให.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู.และถ5ายทอดความรู.ภายในหน5วยงาน เปiนการสนับสนุนการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกิดจากการจัดการความรู.ชองหน5วยงาน เพื่อให.บุคลากรได.ตระหนัก และเข.าใจถึง

ความสำคัญและประโยชนUของการจัดการความรู.มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู. เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู.กับ

ผู.เชี่ยวชาญ และระหว5างหน5วยงานตลอดจนสามารถนำความรู.ที่ได.รับไปจัดการความรู.ในหน5วยงานได.อย5างเปiนรูปธรรม ชัดเจน 

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช.เปiนเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให.มีความก.าวหน.า นำพา

มหาวิทยาลัยไปสู5องคUกรแห5งการเรียนรู.ต5อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได.เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู.

มาเปiนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู.ภายในหน5วยงาน            

และพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น  

 เพื่ อ ให. บุ คลากรได. ตระหนั ก  และเข. าใจถึ งความสำคัญ และประโยชนU ของการจัดการความรู.ม ากขึ้ น  

มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู. เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู.กับผู.เชี่ยวชาญ และระหว5างหน5วยงานตลอดจนสามารถนำ

ความรู.ที่ได.รับไปจัดการความรู.ในหน5วยงานได.อย5างเปiนรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นยุทธศาสตรU การพัฒนาการ

บริหารจัดการและการสร.างฐานวัฒนธรรมองคUกร ซึ่งมีองคUความรู.ที่จำเปiนต5อการปฏิบัติราชการ องคUความรู.ในการพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรUและพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยใช.เปiนเครื่องมือในการพัฒนางาน                 

เพิ่มประสิทธิภาพให.มีความก.าวหน.า นำพามหาวิทยาลัยไปสู5องคUกรแห5งการเรียนรู.ต5อไป                  

ซึ่งสถาบันถ5ายทอดเทคโนโลยีสู5ชุมชน ได.เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู.มาเปiนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู.ภายในหน5วยงาน เพื่อให.บรรลุเปQาหมาย

และบังเกิดผลต5อการปฏิบัติด.านพัฒนาองคUกร จึงได.จัดทำโครงการการจัดการความรู.ของสถาบันถ5ายทอดเทคโนโลยีสู5ชุมชน 

เรื่องซึ่งได.มีการกำหนดประเด็น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ จากการมติประชุมของสถาบันถ5ายทอด

เทคโนโลยีสู5ชุมชน 
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6. วัตถุประสงคL 

1)  เพื่อส5งเสริมให.บุคลากรได.ตระหนัก และเข.าใจถึงความสำคัญและประโยชนUของการจดัการความรู.มากขึ้น 

2)  เพือ่ส5งเสริมให.บุคลากรได.แลกเปลี่ยนเรียนรู.เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองคUความรู.ในการพัฒนาสมรรถนะการ 

     ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรUพันธกิจมหาวิทยาลัย   

 

7.  กลุ7มเปNาหมายผูPเขPาร7วมโครงการ  

บุคลากรสถาบันถ5ายทอดเทคโนโลยีสู5ชุมชนไม5น.อยกว5า 10 คน 

 

8. งบประมาณ 5,000 บาท (สามพันบาทถPวน) 

หมวดงบประมาณ จำนวนเงิน 
1.ค5าตอบแทน 
-   

- บาท 
 

2.ค5าใช>สอย 
- ค$าอาหารว$าง (10 คน x 25 บาท X 4 ครั้ง) = 1,000 บาท 

- ค$าอาหารกลางวัน (10 คน x 100 บาท X 2 ครั้ง) = 2,000 บาท 

 3,000 บาท 
1,000 บาท 
2,000 บาท 

3.ค5าวัสดุ 
- ค$าวัสดุสำนักงาน 

  - บาท 
2,000 บาท 

 

จำนวนเงิน (สามพันบาทถ>วน) 5,000 บาท 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให.ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค5าใช.จ5ายที่ต.องการให.ชัดเจน ตามระเบียบ 

             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให.ผู.รับผิดชอบโครงการ 

              ประสานในส5วนนี้กับกองคลงั ก5อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

       **ค5าใช.จ5ายถัวเฉลี่ยจ5ายทุกรายการ 

 

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชPจ7ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเปNาหมายผลผลิต 

 

รายละเอียดกิจกรรม 
ป< พ.ศ.2563 ป< พ.ศ.2564 งบประมาณ ผลลัพธHของกิจกรรม 

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

1.วางแผนการดำเนินการ (P)    

- วางแผนดำเนินงาน 

- ร$างอนุมัติโครงการ 

  
 

  
 

 
 
 

       - -โครงการทีไ่ด,รับอนุมัติ
ตามแผนการจัดการ
ความรู, ประเด็นเรื่อง. 
ระบบการบริหาร

จัดการโครงการ

บริการวิชาการ 
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2.การดำเนินการจัดโครงการ (D)  

-  ประชุมแต$งตั้งคณะทำงาน KM 

-  ประชุมคณะทำงาน KM เพื่อ

กำหนดประเด็นความรูW 

-  จัดทำแผนการจัดการความรูW 

- ดำเนินกิจกรรมตามแผน

แลกเปลี่ยนเรียนรูW 

    
 

 
 

       3,000   
-คำส่ังแต+งต้ังคณะทำงาน KM 
-รายงานประชุมการกำหนด
ประเด็นความรูA 
-แผนการจัดการความรูA 
-บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรูA 
 

3.การติดตามประเมินผล (C)   

- สรุปผลการดำเนินโครงการ 

            - -รายงานผลการ

ดำเนินงานของ

หน$วยงาน 

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกWไขจาก

ผลการติดตาม (A) 

- ประกวดแนวทางการปฏิบัติที่

ของ มทร.ลWานนา 

-  แลกเปลี่ยนเรยีนรูWเครือข$าย 

-  จัดทำแผนดำเนินงานในปcถัดไป 

 

            - -นำแนวทางการปฏิบัติ

ที่ดีเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู$และจัดทำ

แผนการดำเนินงานใน

ปcงบประมาณถัดไป 

* ขอถัวเฉลี่ยทกุรายการ                    รวม        (หTาพันบาทถTวน) 5,000  

 

 

 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ 

      10.1 เชิงปริมาณ 

1) ได.องคUความรู.ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรUและพันธกิจมหาวิทยาลัย 

จำนวน 1 องคUความรู. 
2) ได.แนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองคUความรู.ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรUและ

พันธกิจมหาวิทยาลัย จำนวนไม5น.อยกว5า 1 เรื่อง 

      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ได.องคUความรู.ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรUและพันธกิจมหาวิทยาลัย 
2) ได.ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู.ครบ 7 ขัน้ตอน (บ5งชี้ความรู.,สร.างแสวงหาความรู.,จัดการให.

เปiนระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู.,การเข.าถึงความรู.,การแบ5งปvนแลกเปลี่ยนเรียนรู.,การเรียนรู.) 
3) มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช.ประโยชนU 

 

      10.3 เชิงเวลา 

ร.อยละกิจกรรมแล.วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  ร.อยละ 100 

 

      10.4 เชิงค7าใชPจ7าย (บาท) 

งบประมาณที่ใช.ในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท (ห.าพันบาทถ.วน)       

 

 




