
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ด้านการวิจัย 

“เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง” 

“เทคนิคการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์” 
 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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บทน า 

 ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์  ที่มีเป้าประสค์ของจ านวนรอยละของการเขียน
งานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ตออาจารยประจ า               
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงด าเนินการกิจกรรรม การจัดการความรู้ด้านวิจัยท าให้เกิด
บรรยากาศความสนใจด้านวิจัยเพ่ิมขึ้นให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการ              
ด้านการวิจัย  ซึ่งในแต่ปีการศึกษามีบุคลากรได้รับการบรรจุเข้าท างานใหม่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรใหม่ต้องมา
เรียนรู้งานและต้องใช้เวลาในการศึกษาให้เข้าใจในวิธีการท างาน และลักษณะงานแต่ละภารกิจต้องใช้ทักษะ
และความรู้ความช านาญหลายด้านในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะบริหารฯ 
จึงต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน และแลกเปลี่ยนปัญหา 
อุปสรรคในการท างาน และการปรับเปลี่ยนแก้ไข  

ทางคณะบริหารฯ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาหน่วยงานฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้   โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้คณะบริหารฯ
มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในคณะบริหารฯ ประกอบด้วย 
การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น ทางคณะบริหารธุรกิจฯ จึงมีพันธกิจในการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม     

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์  ที่มีเป้าประสค์ของการเขียนงานวิจัยให้ได้รับ
การอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ตออาจารยประจ า คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงด าเนินการกิจกรรรม การจัดการความรู้ด้านวิจัย  ท าให้เกิดบรรยากาศความสนใจด้าน
วิจัยเพ่ิมขึ้นให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย  ซึ่งในแต่ปี
การศึกษามีบุคลากรได้รับการบรรจุเข้าท างานใหม่อย่างต่อเนื่อง บุคลากรใหม่ต้องมาเรียนรู้งานและต้องใช้
เวลาในการศึกษาให้เข้าใจในวิธีการท างาน และลักษณะงานแต่ละภารกิจต้องใช้ทักษะและความรู้ความช านาญ
หลายด้านในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ทางวิชาการ และการวิจัย ทางคณะบริหารฯ จึงต้องการที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน และแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการ
ท างาน และการปรับเปลี่ยนแก้ไข  
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ทางคณะบริหารฯ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาหน่วยงานฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้   โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้คณาจารย์ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้คณะบริหารฯ
มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในคณะบริหารฯ ประกอบด้วย 
การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น  ทางคณะบริหารธุรกิจฯ จึงมีพันธกิจในการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   ซึ่งจากผลการการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย (ข้อมูลประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563) 

จึงความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาฐานองค์ความรู้ด้านวิจัย  จึงมีนโยบายและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านวิจัยขึ้น  ด้านเทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์  ตลอดจนการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีอา
จาย์ของคณะบริหารธุรกิจฯ ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานและแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ านวนบทความวิจัย บทความวิชาการ การขอต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ตีเผยแพร่เพ่ิม
มากขึ้น   

โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
จัดการให้เป็นระบบ   เพ่ือให้คณาจารย์ในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  เผยแพร่ โดยมีรวบรวมความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้  

ซึ่งทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิจัย โดยได้ก าหนดองค์ความรู้ที่ต้องการ  
การวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 
และ/หรือ ระดับนานาชาติ   การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพ่ือไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้จากการจัดการความรู้จากปีที่ผ่านมา เก็บบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นแหล่งข้อมูลในศึกษา
ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้หน่วยงานเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา  
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วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันด้านวิจัย  

2. เพ่ือก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ   การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน อย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. เพ่ือรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

5. เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

กระบวนการหรือขั้นตอนด าเนินการ 

1. การค้นหาความรู้ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เชิญ  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย จ านวน 28 คน ประกอบด้วย โดยมีหน้าที่ ดังนี้  

๑.จัดท าแผนและด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ 
๒.ประชาสัมพันธ์ เผยแรพร่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร 
๓.ด าเนิน ติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้ 
๔.ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

คณะ มหาลัยและสังคม 
๕.เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ออกสู่สังคม  

          ประชุมร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมาย ซึ่งในปีการศึกษา 2564  ประชุมร่วมกัน
ก าหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายองค์ความรู้ ด้านการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์  โดยต้องการให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ พัฒนาด้านวิจัย              
การวางแผนต่อยอดงานวิจัยในการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน  และการวางแผนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
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 2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ 

  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาด้านวิจัย องค์ความรู้ที่ต้องการ คือ ด้านการเขียนงานวิจัย
ให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์” ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การสอน วิจัยทั้งภายในคณะและต่างคณะของมหาวิทยาลัย 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละครั้งจัดให้มีประธานคณะกรรมการ และ เลขานุการในการจดบันทึก
การแลกเปลี่ยน และทางคณะกรรมการได้สรุปเป็นรายการผลการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละครั้ง  

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 เมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และได้องค์ความรู้ที่ต้องการแล้ว ทางคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ได้สรุปประเด็นความรู้ “การเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิงและการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์ ” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

 5. การเข้าถึงความรู้ 

จากการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับการการวิจัย ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge) ผ่านเว็บไซต์ http://km.cpc.ac.th (Demand-based)  Microsoft Teams 
KM BUSIT และสังคมออนไลน์ Facebook ในกลุ่ม KM BUSIT-CPC เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้
ความรู้ที่ต้องการได ้
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                   รูปภาพที่ 1 การเข้าถึงความรู้และประชาสัมพันธ์ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

    เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผ่านช่องทางต่างๆ  

7. การเรียนรู ้  

  การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้มีอาจารย์น าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาด้านวิจัย และ การขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งอาจารย์ได้กรอกข้อมูลการน าความรู้ไปใช้หรือแสดง
ความคิดเห็นการน าความรู้ไปใช้ใน Microsoft Teams KM BUSIT และสังคมออนไลน์ Facebook ในกลุ่ม 
KM BUSIT-CPC  มีการจัดท าเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง จากผลการติดตามน าองค์ความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการน าความรู้ไปใช้ใน
การเรียนการสอนผ่านทั้งทางเอกสารและออนไลน์เพ่ือติดตามการน าความองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนตาม
ลิงค์       

7. ภาพกิจกรรม  
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   รูปภาพที่ 2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

 

 

รูปภาพที่ 3 ประชุมก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ด้านวิจัย 
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รูปภาพที่ 4 ผู้แลกเปลี่ยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจภัค สขุสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด                                                    

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก ปีการศึกษา 2564 

     

รูปภาพที่ 5 ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.ฆณาการ ภัณณิพงศ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันอออก อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปภาพที่ 6 ผู้แลกเปลี่ยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา องคณานุวงศ์                                                                                      
อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

 8. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล  

1. เว็บไซต์ http://km.cpc.ac.th (Demand-based)  
2. สังคมออนไลน์ Facebook , Line ในกลุ่ม KM BUSIT-CPC   
3. Microsoft Teams group KM 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
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ภาคผนวก 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมเพื่อจัดท าแผน (KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบซูมออนไลน์ (Zoom Meeting) 
เวลา  10.00 – 12.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นางสาวธนสร     กิรัมย ์   ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลบัณฑิต แสงดี   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ ์ หนูขาว   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  โมฆรัตน์   กรรมการ 
7. นายคมกริช   นันทะโรจพงศ์  กรรมการ 
8. นางธีรดา   บุญพามี   กรรมการ 
9. นางสาวรัฐิยา   ส่งสุข   กรรมการ 
10. นางสาวภาวิณี   ทองแย้ม  กรรมการ 
11. นางสาววัชราภรณ ์  ขายม   กรรมการ 
12.  นายสุทธิรักส์   ศุขเขษม   กรรมการ 
13.  นางสาวต้องใจ   แย้มผกา   กรรมการ 
14.  นายพิชัย   จอดพิมาย  กรรมการ 
15.  นางสาววรัญญา         เดชพงษ์   กรรมการ 
16. นางสาวเฉลียว   บุตรดี   กรรมการ 
17.  นายปฐมพงษ์   ริณพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ  กรรมการ 
2. นายสัญญา   บริสุทธิ์   กรรมการ 
3. นางสาวบรรจงรัตน์  พรหมสุวรรณศิริ  กรรมการ 
4. นางวนิดา   ชุติมากุล  กรรมการ 
5. นางสาวสรวงภรณ์  สัจภาพพิชิต  กรรมการ 
6. นางสาวสกาวกาญจน์  ปิยะวิทย์วนิช  กรรมการ 
7. นายอภินันท์   พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ 
8. นายดนัยกฤต   อินทุฤทธิ์  กรรมการ 
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9. นายรัฐกรณ์   พงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์  ทองดี   กรรมการ 
11. นางสาวดลฤดี   ศรีมันตะ  กรรมการ 
12. นายก าพล   ดวงประเสริฐ  กรรมการ  

 
เริ่มประชุม 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                        อาจารย์ธนสร   กิรัมย์  ประธานที่ประชุม  แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2564 ด้านวิจัย 
๒. ช่องทางการสื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องสืบเนื่อง   
-     ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอพิจารณา  

๑. แผนการด าเนินงานการจดัการความรู้ (KM) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านวิจัย 
    ประธานที่ประชุมเสนอแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนการจัดการ

ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน ๒ แผน ดังนี้  
    ๑. เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง 
    ๒. เทคนิคการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ 
       ที่ประชุมพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

    มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ คือ แผนเทคนิคการเขียน
งานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง และแผนเทคนิคการเขียนงานวิจัยงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ 

๒. ก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ประธานแจ้งก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
           การประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
           การประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ 1๘ เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
           การประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 การประชุมครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.     
                       มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                             
      (นายปฐมพงษ์  ริณพัฒมน์)           (นางสาวธนสร  กิรัมย์) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ครั้งที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
เวลา  13.00 – 14.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นางสาวธนสร  กิรัมย์    ประธาน 
2.   ผูช้่วยศาสตราจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ   กรรมการ 
3.   ผูช้่วยศาสตราจารย์กุลบัณฑิต แสงดี    กรรมการ 
4.   ผูช้่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว    กรรมการ 
5.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ชุมพล โมฆรัตน์    กรรมการ 
6.   นายคมกริช   นันทะโรจพงศ์   กรรมการ 
7.   นายสัญญา   บริสุทธิ์    กรรมการ 
8.   นางธีรดา   บุญพามี    กรมการ 
9.   นางสาวรฐัิยา  ส่งสุข    กรรมการ 
10. นางสาวสรวงภรณ์  สัจภาพพิชิต   กรรมการ 
11. นายอภินันท์   พัชโรภาสวัฒนกุล  กรรมการ 
12. นายดนัยกฤต  อินทุฤทธิ์   กรรมการ 
13. นายรัฐกรณ์   พงษ์ประเสริฐ   กรรมการ 
14. นางสาวต้องใจ  แย้มผกา    กรรมการ 
15. นายพิชัย   จอดพิมาย   กรรมการ 
16. ว่าที่ร้อยตรีพนิตย์  ทองดี    กรรมการ 
17. นางสาววรัญญา  เดชพงษ์    กรรมการ 
18. นางสาวเฉลียว  บุตรวงษ ์   กรรมการ 
19. นางสาวดลฤดี  ศรีมันตะ   กรรมการ 
20. นายก าพล   ดวงพรประเสริฐ   กรรมการ 
21. นายปฐมพงษ์  ริณพัฒน์    กรรมการเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วีระ สุภะ    กรรมการ 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ   กรรมการ 



๑๔ 
 

 3. นางสาวบรรจงรัตน ์  พรหมสุวรรณศิริ   กรรมการ 
 4. นางวนิดา   ชุติมากุล   กรรมการ 
 5. นางสาวภาวิณ ี  ทองแย้ม   กรรมการ 
 6. นางสาววัชราภรณ์  ขายม    กรรมการ 
 7. นางสาวทิพวรรณ  มีพ่ึง    กรรมการ 
 8. นายสาโรช   หว่างนุ่ม    กรรมการ   

เริ่มประชุม 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                       อาจารย์ธนสร   กิรัมย์  ประธานที่ประชุม แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  
  แนะน าวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจ า
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีตะวันออก ปีการศึกษา 2564  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องสืบเนื่อง   

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอพิจารณา  
 การแลกเปลี่ยน หัวข้อ เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง  รายละเอียดดังต่อไปนี้  

          1. การเขียนผลงานวิจัย คัดเลือกวารสาร งานประชุมวิชาการ การส่งผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เทคนิคการส่งเสริมเผลแพร่งาน งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  
                          2. การมีระบบพ่ีเลี้ยงของภายในคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. การสร้างแรงบันดาลใจ หาไอดอลในการท าวิจัยทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
       4. วางแผนงานวิจัยลองคิดงานที่เป็นสวยวิชาของตนเอง , การศึกษาการเขียนขอทุน , 

วางแผนวารสารที่คาดหวัง  
                         5. ส ารวจงานวิจัยใกล้เคียง วิธีการที่คนอื่นท า ปริมาณงาน คุณภาพ ดูงานวิจัยของ
นักวิจัยที่มาตีพิมพ์งานวารสาร โดยจะมีการค้นหาใน www.Simago ที่มีการแบ่งกลุ่ม Q1 – Q4  ไปดูว่าจะลง
ตีพิมพ์ในวารสารไหน  

    6. งานประชุมทางวิชาการ ซึ่งการตีพิมพ์นั้นต้องไม่อยู่ใน Beall’s list ซึ่งจะไม่สามารถ
น ามาใช่ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ   
                         7.วารสารของไทย ในกลุ่ม TCI ที่สามารถเช็คได้ว่าอยู่ใน Beall’s list    
                         8.วารสารส าหรับเกษตรพระจอมเกล้า ผ่านระบบ TCI-thaijo.org  
                         9.บทความ/วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ www.scimagojr.com   
                        10.การเลือกวารสาร/งานประชุมวิชาการ วารารไทย: งานเฉพาะทางภาษาไทย  
(TCI 2 - TCI 1) 
                        11. สามารถน าโครงการปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี สามารถน ามาปรับเพ่ือตีพิมพ์  

http://www.scimagojr.com/


๑๕ 
 

                        12. การตรวจสอบในการ Open Access ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อ่านเข้าถึงได้ฟรี  
                             ซึ่งบางวารสารจะมีค่าใช้จ่าย  

             13. นักวิจัยสามารถเข้าไปใน Research gate เป็นฐานข้อมูลที่ให้นักวิจัยสามารถเข้าไป
กรอกข้อมูล มีความเชี่ยวชาญด้านไหน หรือการที่อยากแชร์บทความที่อยากจะเผยแพร่ แต่ต้องระวังลิขสิทธิ์
ของวารสาร 
                       14. เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ นั้นจะมีการเชื่อมโยงการอ้างอิงงานวิจัยที่มีการ
อ้างอิง เช่น ถ้ามีงานวิจัย 8 ผลงาน แต่มีการอ้างอิงแค่ 5 ผลงาน การใช้ช่องทาง H-index จ านวนผลงานวิจัย
ที่มีความครั้ง 
           - ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต ขอค าแนะน าในที่ประชุม ว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการท าให้ไม่ 
Reject  

          - ผศ.ดร นัจภัค สุขสวัสดิ์ ให้ค าแนะน าในที่ประชุม บางวารสารที่สามารถแนะน า Reviewer 
ได้ ที่สามารถ 3 คน 3 ประเทศ ที่นักวิจัยมีเครือข่าย สอดคล้องกับงานที่สนใจจะตีพิมพ์วารสารนั้น  

         - อาจารย์ธนสร กิรัมย์ ขอค าแนะน าในที่ประชุม ประเด็นการเขียนวารสารภาษาอังกฤษ   
         -  ผศ.ดร นัจภัค สุขสวัสดิ์ ให้ค าแนะน าในที่ประชุม แนะน าสามารถติดต่อ หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สามารถช่วยการปรับภาษาอังกฤษใน
บทความก่อนที่จะมีการส่งตีพิมพ์ 
 ปิดประชุมเวลา 14.00 น 

                 .                                                             
(นายปฐมพงษ์  ริณพัฒมน์)           (นางสาวธนสร  กิรัมย)์ 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
เวลา  10.00 – 11.00 น. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

๑. นางสาวธนสร    กิรัมย์   ประธาน 
๒. นางสาวจารุวรรณ   นิธิไพบูลย์  กรรมการ 
๓. นางสาวศนียา    พันธ์ศรี   กรรมการ 
๔. นางสาวต้องใจ    แย้มผกา   กรรมการ 
๕. นายคมกริช    นันทะโรจพงศ์  กรรมการ 
๖. นางสาวเฉลียว    บุตรวงษ ์  กรรมการ 
๗. นายสุทธิรักส์    ศุขเขษม   กรรมการ 
๘. นายรัฐกรณ์    พงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 
๙. นายดนัยกฤต    อินทุฤทธิ์  กรรมการ 
๑๐. นายอภินันท์      พัชโรภาสวัฒนกุล กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัฐิยา    ส่งสุข   กรรมการ 
๑๒. นางสาวสรวงภรณ์   สัจภาพพิชิต  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุภาวดี    สายสนิท  กรรมการ 
๑๔. นายกุลบัณฑิต    แสงดี   กรรมการ 
๑๕. นางสาวดลฤดี    ศรีมันตะ  กรรมการ 
๑๖. นายสัญญา    บริสุทธิ์   กรรมการ 
๑๗. นางสาวธีรดา    บุญพามี   กรรมการ 
๑๘. นางสาวปรินดา    ลาภเจริญวงศ์  กรรมการ 
๑๙. นางสาวเสาวคนธ์   หนูขาว   กรรมการ 
๒๐. นายก าพล    ดวงพรประเสริฐ  กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุชาดา    ท้าวลอม  กรรมการ 
๒๒. นายชุมพล    โมฆรัตน์   กรรมการ 
๒๓. ผศ.อังคณา    ลีรัตนานุกูลศิริ  กรรมการ 
๒๔. ผศ.ดร.มณีรัตน์    ภารนันท์  กรรมการ 
๒๕. นายพนิตย์    ทองดี   กรรมการ 
๒๖. นายภูดิท    กรรณิการ์  กรรมการ 
๒๗. นายจิรายุ   อัครวิบูลย์กิจ  กรรมการ 
๒๘. นางอรวรรณ   ชุณหปราณ  กรรมการ 
๒๙. นางสาวทัศนีย์   สวนฉิมพลี  กรรมการ 
๓๐. นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ  กรรมการ 
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๓๑. นางสาวสุวนีย ์   กุลกรินีธรรม  กรรมการ 
๓๒. นางสาวสุชาดา   ท้าวลอม  กรรมการ 
๓๓. นางสาวพณีพรรณ  สมบัติ   กรรมการ 
๓๔. นายปฐมพงษ์   ริณพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ  
2. นางสาวบรรจงรัตน์  พรหมสุวรรณศิริ   
3. นางวนิดา   ชุติมากุล    

   
เริ่มประชุม 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                        อาจารย์ธนสร   กิรัมย์  ประธานที่ประชุม แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้    
(KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  

    แนะน าวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดร.ฆณาการ ภัณณิพงศ์ อาจารย์ประจ าคณะบริหาร 
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์ Scopus และมีงานวิจัย Citation จ านวน 30 เรื่อง 
มีการอบรม Training 8-10 วัน ของ EEC วิทยากร เริ่มเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2565   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องสืบเนื่อง   
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอพิจารณา  
 การแลกเปลี่ยน หัวข้อ เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้รับการอ้างอิง  รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

การไปตีพิมพ์ที่ได้รับ ปฏิเสธ จากวารสารต่างประเทศ ซึ่งการเขียนบทความวิจัยเชิงวิชาการ  
การเขียนบทความวิจัยที่ไม่ให้ปฏิเสธ  เช่น การเขีนยภาษาอังกฤษสามารถติดต่อหน่วยงาน  
คนจะปรับภาษาให้เพื่อให้รับการตีพิมพ์  Proof read ใน Internet  
การมีวิจัยเพื่อการตีพิมพ์  เพราะเป็น Reader ในวารสารใน Scopus ของวารสารในประเทศ
สหรัฐอเมริกา Q 2 ซึ่ งจะดู เครื่องมือวิจัย  Methodology , Contribution , ที่มาของปัญหา  
ต้องใหค้วามส าคัญ Abstract มีการน าไปใช้อย่างไร ซึ่งจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์  
ในการตีพิมพ์บทความวิจัย การสร้างเครือข่าย สิ่งส าคัญในการสร้างเครือข่ายภายนอก 
Learning การใช้เรื่องการเรียนการอสอน ที่จะได้รับการอ้างอิงสูง การท าวิจัยควรเป็นการท าวิจัยเป็น
กลุ่มจะดีกว่าการท าวิจัยเดี่ยว การได้รับการอ้างอิงมากนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยกลุ่ม ที่มีความ
หลากหลายมหาวิทยาลัย แตกต่างคณะ Corporate Finance ที่ได้รับการตีพิมพ์  
การเขียนตีพิมพ์ภาษาไทยนั้น ควรน ามาปรับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ น ามาปรับกรอบเพ่ิม เขียนเพ่ิมให้
มีความแตกต่าง บริบทปรับเปลี่ยนในสถานการณ์อย่างไร จริยธรรมในมนุษย์ ที่ไม่ต้องระบุตัวตน  
เช่น ความพึงพอใจรสชาติอาหาร 23 มิถุนายน พ.ศ 2563   
ไม่ต้องขอจริยธรรมในมนุษย์ ข้อมูลจากเวชทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นสามารถ
ท างานวิจัย  



๑๘ 
 

การยื่นต าแหน่งงานวิชาการ สามารถไปท าวิจัยโดย Secondary data เช่น น าข้อมูลการวิจัยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลรายวิชาจากโรงเรียน น ามาใช้วิเคราะห์             
การส ารวจจากธนาคารกสิกรไทย self service ที่สามารถน ามาใช้การต่อยอดวิจัย  
งานวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน มาจากการแลกเปลี่ยน เป็นการวิจัยเปรียบเทียบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร  
เทคนิคการอ่านบทความวิจัย ควรให้ความส าคัญ เช่น ปัญหาเขียนความส าคัญให้ชัดเจน มีการนิยาม 
เครื่องมือวิจัย ข้อค้นพบ การเขียนเสนอข้อเสนอแนะน า (Recommendation) หัวข้อไม่น่าสนใจ  
ท าให้น่าสนใจ การสะสมประสบการณ์มากข้ึน จะสามารถพัฒนางานวิจัยได้ดีข้ึน  
หา Keyword ที่ทันสมัย เพ่ือน ามาพัฒนางานวิจัย จากฐานข้อมูล 
การท าวิจัยควรหลายคนส าหรับก าหนดหน้าที่ ให้ชัดเจน การท าวิจัยหลากหลายมุมมอง เช่น  
มีอาจารย์สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การขอต าอหน่งวิชาการเป็นเดี่ยว  
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของหน่วยงาน ผู้ประกอบการ  
การขอทุนภายนอก ต้องไปฝังกับสถานประกอบการแต่มีความยั่งยืน งานวิจัยจากแหล่งภายนอกคือมี
การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมีโครงการฝังตัว เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมสถานประกอบการ   
ผลงานนักศึกษามาต่อยอดทุนร่วมมือกับแม่ข่ายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือ
ขอทุนวช.  
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล แลกเปลี่ยนการขอต าแหน่งวิชาการ จะมีเสนอวิจัยท าร่วมกัน
ในสาขาวิชาจ านวน 2-3 ท่าน งานวิจัยเน้นวิจัยต่อยอดจากในชั้นเรียนของนักศึกษา การพัฒนาจากโครงการ
นักศึกษา การขยายให้สามารถต่อยอดได้ แหล่งตีพิมพ์เน้นด้าน TCI Scopus เป็นหลัก  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา แลกเปลี่ยนการขอต าแหน่งวิชาการ เป็นการท าต าราในวิชา 
ที่มีความถนัด ผลงานตีพิมพ์ ดังนั้นอย่ากลัวแก้ไขท าตามค าแนะน าจากผู้ทรงวุฒิ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ แลกเปลี่ยนการขอต าแหน่งวิชาการ ต้องสร้างเครือข่าย 
ส่งผลงานวิจัยหลายผลงาน ทั้ง Inter Conference , TCI สง่ให้มากที่สุด ส่งให้มีความหลากหลาย จะสามารถ
มีการเปิด Post ให้นักศึกษาท าโครงการของรายวิชาให้นักศึกษามาเป็นทีม และให้หน่วยงานมีความต้องการ 
เช่น การท า Big Data Analysis ก็สามารถท าผลงานวิจัย ส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกสร้างชื่อเสียงให้
นักศึกษาเก่ง การมีบทความวิจัยร่วมกับนักศึกษาสร้างมูลค่าการเรียนการสอน แต่ไม่ได้เริ่มโครงร่างเอง หรือ 
ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก  

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

  (นายปฐมพงษ์  ริณพัฒมน์)           (นางสาวธนสร  กิรัมย์) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 



๑๙ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams Meeting) 
เวลา  10.00 – 11.00 น. 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

๓๕. นางสาวธนสร    กิรัมย์   ประธาน 
๓๖. นางสาวจารุวรรณ   นิธิไพบูลย์  กรรมการ 
๓๗. นางสาวศนียา    พันธ์ศรี   กรรมการ 
๓๘. นางสาวต้องใจ    แย้มผกา   กรรมการ 
๓๙. นายคมกริช    นันทะโรจพงศ์  กรรมการ 
๔๐. นางสาวเฉลียว    บุตรวงษ ์  กรรมการ 
๔๑. นายสุทธิรักส์    ศุขเขษม   กรรมการ 
๔๒. นายรัฐกรณ์    พงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 
๔๓. นายดนัยกฤต    อินทุฤทธิ์  กรรมการ 
๔๔. นายจิรายุ   อัครวิบูลย์กิจ  กรรมการ 
๔๕. นางสาวรัฐิยา    ส่งสุข   กรรมการ 
๔๖. นางวิภา    ธนานันท์  กรรมการ 
๔๗. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มตระกูล  กรรมการ 
๔๘. นายกุลบัณฑิต    แสงดี   กรรมการ 
๔๙. นางสาวดลฤดี    ศรีมันตะ  กรรมการ 
๕๐. นายสัญญา    บริสุทธิ์   กรรมการ 
๕๑. นางสาวธีรดา    บุญพามี   กรรมการ 
๕๒. นายสาโรช   หว่างนุ่ม   กรรมการ 
๕๓. นายสาโรจน์   ไวยคงคา  กรรมการ 
๕๔. นายก าพล    ดวงพรประเสริฐ  กรรมการ 
๕๕. นางสาวสุชาดา    ท้าวลอม  กรรมการ 
๕๖. นายชุมพล    โมฆรัตน์   กรรมการ 
๕๗. ผศ.อังคณา    ลีรัตนานุกูลศิริ  กรรมการ 
๕๘. ผศ.ดร.มณีรัตน์    ภารนันท์  กรรมการ 
๕๙. นายพนิตย์    ทองดี   กรรมการ 
๖๐. นายจิรายุ   อัครวิบูลย์กิจ  กรรมการ 
๖๑. นางสาวทัศนีย์   สวนฉิมพลี  กรรมการ 
๖๒. นางสาวสุชาดา   ท้าวลอม  กรรมการ 
๖๓. นางสาวพณีพรรณ  สมบัติ   กรรมการ 

 
๖๔. นางสาววรัญญา   เดชพงษ์   กรรมการ 



๒๐ 
 

๖๕. นายปฐมพงษ์   ริณพัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ  
5. นางสาวบรรจงรัตน์  พรหมสุวรรณศิริ   
6. นางวนิดา   ชุติมากุล    

   
เริ่มประชุม 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                        อาจารย์ธนสร   กิรัมย์  ประธานที่ประชุม แจ้งแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้    
(KM) ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย  

    แนะน าวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริโสภา องคณานุวงศ์ อาจารย์ประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  ในหัวข้อเรื่อง การน าวิจัยไป
ใช้ประโยชน์และการขอทุนวิจัยภายนอก 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องสืบเนื่อง   
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอพิจารณา  
  - การน าวิจัยไปใช้ประโยชน์และการขอทุนภายนอก จะต้องดูในส่วนต่าง ๆ ของการท า
วิจัยซึ่งผู้ท าวิจัยตรงกับศาสตร์ด้านไหน และผู้ให้ทุนต้องการอะไรบ้าง  
 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ การน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน
โครงการวิจัย และรายงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนจนถึงการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ 
และได้รับการรับรองการไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง 
 2. สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3. มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้ถึงก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์  
 4. ได้รับการรับรองการไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - งานวิจัยไปใช้ประโยชน์สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  1. ด้านนโยบาย  คือ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการกฎ
เกฑณ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  2. ด้านเชิงพณิชย์ คือ การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ งานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
 
 



๒๑ 
 

  3. ด้านเชิงวิชาการ คือ การน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ   
  4. ด้านเชิงสาธารณะ คือ ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. ด้านเชิงพ้ืนที่ คือ เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเจาะจงในพื้นที่นั้น ๆ 
 - ประเด็นการประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจของผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานไม่
สามารถประเมินค่าได้ ก็สามารถตอบ ไม่สามารถประเมินค่าได้ แต่หากสามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขได้ก็
จะสามารถน ามาเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมเห็นชัดขึ้น และเกณฑ์การประเมินในประเด็นต่าง ๆ  
 - การจดอนุสิทธิบัตร  
  - การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยโดยการให้สัมภาษณ์สื่อลงข่าว
ในหนังสือพิมพ์เว็บไซด์สามารถนับได้เพราะมีหลักฐานการใช้ประโยชน์ 
 - การขอทุนวิจัยภายนอก แหล่งทุนต่าง ๆ ที่เปิดรับ 
  1. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 
  3. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 
  4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
  5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศกึษา 
  6. การวิจัยและจัดการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
  7. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพช.) 
  8. หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
 - หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) เกี่ยวกับภาพรวมในการ
สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศ มีทั้งหมดจ านวน 4 แพลตฟอร์ม 
  1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 
  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
  3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
  4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 
ตลอดจนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 

   (นายปฐมพงษ์  ริณพัฒมน์)     (นางสาวธนสร  กิรัมย์) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


