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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน                    

การจัดการความรู้ (รอบ 12) 

 
เรื่อง 

การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถปีกติใหม่ 

กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 

 

 

 
สาขาวิชา การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ปีการศกึษา 2564 
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1. บทนำ 
 
    สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ในด้านการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน ให้มีความสอดสอดคล้องกับพันธ
กิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการส่งเสริมให้อาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินและอวกาศมีความรู้ ความเข้าใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  พัฒนาทักษะ ในการพัฒนาตนเอง 
แสวงหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์อยู่เสมอ โดยมีการระดมความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีความหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดี
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถี
ปกติใหม่ได้นำไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
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2. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนา
ทุกๆองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา บุคลากรสายวิชาการต้องมีการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ 
ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อพร้อมส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต การจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ทุกคณะ
และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้
สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ 
การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน เพื่อใช้เป็นแนวทางแลกเปล่ียน
เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินในการสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง  
การวิจัย ซึ่งสะท้อนการพัฒนาตนเองและองค์กรในทิศทางที่สูงขึ้นในมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ  
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3. วัตถุประสงค์ 
 

3.1 เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินฯและเครือข่าย 
ทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัย
ในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
  3.2 เพ ื ่อรวบรวมแนวปฏิบัติท ี ่ด ี (Best Practice) สำหรับแนวทางการจัดการความร ู ้  (KM)  
ด้านการสอน หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
  3.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการด้านการวิจัย 
ในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
 
 
 

4. กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ 
 
 การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงาน
บริการวิชาการด้านการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ และเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการสอนเพื่อสร้างแนวการจัดการ
ความรู ้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบินสามารถรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย ให้คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องใช้เพื่อวางแผน ในการพัฒนาตนเองด้านการทำวิจัย การสร้างสรรค์บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และเผยแพร่ตีพิมพ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านการวิจัย ของ
สถาบันบันเทคโนโลยีการบิน สามารถสรุปวิธ ีปฏิบัติ/ประเด็นสำคัญที ่บ่งชี ้ความเป็น Best Practice  
(ตามกระบวนการ PDCA) ดังนี้ 
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กำหนดประเด็นความรู ้เป้าหมายการจัดการความรู ้และกำหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจำปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่กำหนด  

สกัดและรวบรวมองค์ความรู ้

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจำปี 

กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้                        
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
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4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ประกอบ

ไปด้วยคณะกรรมการดังนี้ 
1.ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินฯ  ประธาน 
2.อาจารย์สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ  กรรมการ 
3.อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  กรรมการ 
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ กรรมการ 
5.อาจารย์วรรษมนต์ สันติศิริ   กรรมการ  
6.อาจารย์พุทธชน อนุรักษ์   กรรมการ  
7.อาจารย์พรรัตน์  พีรวงศ์สกุล  กรรมการ 
8.อาจารย์ธนวันต์ สิทธิไทย   กรรมการ 

4.2 กำหนดประเด็นความรู้เป้าหมายการจัดการความรู้ และกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
     ความรู้ประจำปีการศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู้ 
 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได้แต่งตั ้งคณะกรรมการในการดำเนินการจัดการความรู้   
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมวิเคราะห์
วางแผน การดำเนินงานเป็นระยะตามแผนดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

4.2.2 แผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 

1.ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
เรื่อง การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2561-2565 ด้านการวิจัย 

2.ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ช่ือ-สกุล นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ ตำแหน่ง อาจารย์     
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อีเมล wsantisiri@gmail.com  
โทรศัพท์ (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
  3.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
           (คิดได้ ทำเป็น ทุ่มเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซื่อสัตย์) 
 

ปี แผนการจัดการความรู้ดา้นการวิจัย 2561-2565 
2564 การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
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4. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
4.2 เป้าประสงค์ 

เพื่อแลกเปล่ียน รวบรวมองค์ความรู้ ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ 
4.3 ระยะเวลาที่จัด 

มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 
4.4 สถานที่จัด 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4.6 จำนวนผู้เข้าร่วม 

เป้าหมาย 5 - 15 คน 
4.7 งบประมาณที่ใช้ปีงบประมาณ 2561-2565 
 -  

จากการกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ประจำปีในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกตใิหม่
กับงานบริการวิชาการด้านการบิน แบ่งออกเป็น 7 ขั ้นตอน (7 Knowledge Management Processes)   
ซึ่งครอบคลุมในด้านแหล่งความรู้   การเก็บองค์ความรู ้  และการนำความรู้ไปใช้  โดยมีกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (knowledge identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 
6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (knowledge sharing) 
7. การเรียนรู้ (learning) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย 

1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู ้

2 ก.ค.64 – 
2 พ.ค.65 

จำนวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
30 ม.ค. 65 - 
31 มี.ค.65 

จำนวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย 

1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู ้

2 ก.ค.64 – 
2 พ.ค.65 

จำนวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
30 ม.ค. 65 - 
31 มี.ค.65 

จำนวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 
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3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

3.1 จัดเก็บข้อมูลใส่แฟ้มโดยจำแนก
เป็นหมวดหมู่ 

22 เม.ย. 65 - 
30 เม.ย. 65 

จำนวนข้อมูลที่
จัดเก็บในแฟ้ม 

10 ประเด็น 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

4.1 สรุปประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
เป็นรูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

2 พ.ค.65 –  
1 มิ.ย. 65 

ประเด็นความรู้ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ 

10 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

5.1 จัดทำเป็นเอกสารหรือคู่มือ 
5.2 นำข้ึนเว็บไซต์ 
 

20 มิ.ย.65 – 
4 ก.ค.65 

ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 80 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

 
 
 

  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
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กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ

6.1 คู่มือการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการด้าน
การวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการ
วิชาการด้านการบิน 
6.2 เผยแพร่บนเว็บไซต์ การบริหาร
จัดการด้านวิจัยในวิถีปกติใหม่กับ
งานบริการวิชาการด้านการบิน 

4 ก.ค. 2565 
- จำนวนเล่มคู่มือ 
- จำนวนเว็บไซต์ 

      - 1 เล่ม 
- 1 ล้ิงค์เว็บไซต์ 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 

  

7. การเรียนรู้ (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหต ุ
7.1 การติดตามประโยชน์ที่ได้รับจาก
คู่มือและเว็บไซต์การจัดการความรู้
ด้านการวิจัย หัวข้อ การบริหาร
จัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่
กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 

31 ส.ค. 65 
จำนวนผู้นำข้อมูลไป

ใช้ตามขั้นตอนที่
กำหนดในคู่มือ 

4 คน 
คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบินฯ 
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5. ผลการดำเนินงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 
 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัยใน
วิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและ
อวกาศเพื ่อรวบรวมแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) รูปแบบสำหรับการจัดการสอนแบบออนไลน์ โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้  
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5.1 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 
 

ประเด็นที่ 1 : "ท่านเคยมีประสบการณ์ในรูปแบบใด เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับ
งานบริการวิชาการด้านการบิน" (เช่น เคยมีประสบการณ์ดำเนินการ / เคยมีส่วนร่วมในโครงการบริการ
วิชาการด้านการบิน / เคยมีส่วนรับผิดชอบในโครงการบริการวิชาการ / เคยมีประสบการณ์บูรณาการบริการ
วิชาการและงานวิจัยทางการบิน / อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “มีเคยมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการด้านการบิน” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“เคยมีประสบการณ์บูรณาการบริการวิชาการและงานวิจัยทางการบิน ในรายวิชาการจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ทางการบิน” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “เคยมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการด้านการบิน” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“เคยมีส่วนรับผิดชอบในโครงการบริการวิชากาทางการบิน” 
 

  อาจารย์พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล  
“เคยมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการด้านการบิน” 
 
อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“เคยมีประสบการณ์บูรณาการบริการวิชาการ ชุมชนกล้วยไม้ ศรีราชาและนำมาบูรการกับงานวิจัย 

ทางการบิน ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี 4 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์” 
   
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“เคยมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการด้านการบิน” 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 

 
ประเด็นที่ 2 : "ท่านคิดว่าในอนาคตจะมีแผนการบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการ 
วิชาการด้านการบิน (1 ปี / 2 ปี / 3 ปี หรือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป)" หรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุ  
ระยะเวลา) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “มีแผนที่จะบูรณาการใน 1-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย
เน้นเรื่องเกี่ยวกับวิถีปกติใหม่ทางด้านการบิน” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“มีแผนภายใน 1 ปี ที่จะบูรณาการหัวข้องานวิจัยวิถีปกติใหม่สอดแทรกเนื้อหาทางการบินกับงาน

บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“ในอนาคตในช่วงระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ประมาณ 1-2 ปี จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่มี

การบูรณาการงานวิจัยทางด้านการบินกับงานบริการวิชาการ” 
 
  อาจารย์ ธนวันต์ สิทธิไทย 
  “6-9 เดือน จะมีผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิชาการกับชุมชน และในอนาคตจะขอทุนด้าน
การวิจัยกับชุมชน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“มีประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัยที่มีการบูรณาการกับชุมชน ในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดให้มี  

ความเกี่ยวข้อกับศาสตร์ทางด้านการบินเพิ่มมากขึ้น ”  
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “กำหนดระยะเวลา 1-2 ปี มีแผนที่จะจัดทำหัวข้องานวิจัยให้ครอบคลุมการบูรณาสอดแทรกเนื้อหา
ทางการบินกับการงานบริการวิชาการ ที่มีลักษณะวิถีปกติใหม่” 
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5.3 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 
 

ประเด็นที่ 3 : “หากท่านจะเริ่มต้น สำหรับ แผนการบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการ 
วิชาการด้านการบิน ท่านมีแนวคิดจะจัดทำโดยเริ่มจากเรื่องใดก่อน เช่น การเลือกหัวข้อวิจัย / การเลือกชุมชน 
เป้าหมายในการบริการวิชาการ / การเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน / ทำการศึกษาการวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องกับวิถีปกติใหม่”  ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “คิดว่าควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายว่ามี
ความสนใจในงานบริการวิชาการด้านใด ที่สามารถสอดแทรกความเป็นศาสตร์ด้านการบิน” 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“เริ่มจาก ชุมชนเป้าหมาย การบูรณาการศาสตร์ทางการบิน และการวิจัย เผยแพร่ การนำไปใช้” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “ศึกษาหัวข้อการวิจัยที ่เป็นสมัยใหม่ที ่มีความยืดหยุ่นในการบูรณาการกับงานบริการวิชาการได้
เหมาะสม และนำไปใช้ประโยชน์ได้” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“เน้นงานบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายและสามารถบูรณาการกับงานวิจัยได้” 

 
  อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล 

 “เริ่มศึกษาศาสตร์ทางการบินที่มีความยืดหยุ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“ควรเริ่มต้นด้วยการศึกษาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายว่ามีความสนใจในความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางการบิน 

ในงานบริการวิชาการ และนำมากำหนดเป็นหัวข้อด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการ” 
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “ศึกษาชุมชนเป้าหมายกับการบูรณาความรู้ทางการบิน และการวิจัย” 
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5.4 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 
 

ประเด็นที่ 4 :  “ท่านมีความสนใจทำแผนการบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการ 
ด้านการบิน” ด้านมากที่สุด(โปรดระบุ เช่น ด้านการเปล่ียนแปลงหลังโคโรน่าไวรัส / ด้านอุตสาหกรรมการบิน 
/ ด้านธุรกิจบริการ / ด้านการท่องเที ่ยว / ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / ด้านการตลาดดิจิทัล /  
ด้านพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล้อม / หรือ สนใจด้าน อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “งานวิจัยด้านการบินกับงานบริการวิชาการ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 
“งานวิจัยที่มีการบูรณาการทางด้านการบิน โลจิสติกส์ กับงานบริการวิชาการในชุมชน”  
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “มีแผนพัฒนาหัวข้องานวิจัยกับงานบริการวิชาการด้านการบิน ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว ในรูปแบบ
บริการวิชาการ” 
 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

 “งานวิจัยที่มีการบูรณาการทางธุรกิจบริการและการบิน ในรูปแบบงานบริการวิชาการในสังคม” 
 
  อาจารย์ธนวันต์ สิทธิไทย 
  “จัดทำหัวข้องานวิจัยที่เป็นรูปแบบบริการวิชาการในชุมชน โดนเน้นใช้ประโยชน์ศาสตร์ทางด้าน
ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว และการบิน” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“มีความสนใจพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการความรู้ทางการบิน ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว กับชุมชน”  
  

  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “พัฒนาหัวข้องานวิจัยให้การบูรณาการทางด้านการบิน โลจิสติกส์ กับงานบริการวิชาการในรูปแบบ
วิถีปกติใหม่ หลังจากวิกฤตโคโรน่าไวรัส” 
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 5.5 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5 
 

ประเด็นที่ 5 : “ท่านมีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง หรือเลือกหัวข้องานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิถีปกติใหม่กับงานบริการ
วิชาการ ด้านการบิน อย่างไร” เช่น 1) ชื่อเรื่องควรระบุปัญหาและวิธีแก้ไข 2) ชื่อเรื่องมีความชัดเจนมีความ
สมบูรณ์ 3) ช่ือเรื่องควรเป็นประโยค หรือคำทางวิชาการเสมอ) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้เชี่ยวชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด “ระบุเทคนิคหรือวิธีบริหารจัดการในหัวงานวิจัยให้ชัดเจน น่าสนใจ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  

  “1) สอดคล้องกับงานบริการทางด้านการบิน 2) ชัดเจนเข้าใจง่าย 3) ไม่ซ้ำกับงานวิจัยที่อ่ืน” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“1) ชื่อเร่ืองจะต้องเป็นเร่ืองที่อยู่ในกระแสความนิยมจะทำให้ได้รับความสนใจจากผู้อ่าน 2) การต้ังชื่อเร่ือง

จะต้องมีการนำตัวแปรต้นและตัวแปรตามเข้ามาประสมร่วมด้วย 3) การต้ังชื่อเร่ืองจะต้องสะท้อนกลุ่มตัวอย่างแต่ใน
ปัจจุบันนักวิจัยก็ไม่ได้คำนึงถึงจุดน้ีเท่าใดนัก” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

  “เลือกหัวข้องานวิจัย เร่ืองมีความชัดเจนมีความสมบูรณ์ในตัวแปรที่จะศึกษา” 
 
  อาจารยพ์รรัตน์ พีรวงศ์สกุล 
  “1) ชื่อเร่ืองมีความทันสมัย 2) ชื่อเร่ืองสื่อถึงความรู้ที่ผู้อ่านจะได้รับเพิ่มขึ้น 3) ชื่อเร่ืองต้องกระชับ ไม่ยาว
เกินไป และตรงประเด็น” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ตนเองเลือกชื ่อและหัวข้อจากแนวโน้ม (Trends) ที่กำลังเป็นที ่พูดถึงในปัจจุบัน เพื ่อเป็นแนวทางการศึกษา 
ในเร่ืองน้้ัน ๆ ต่อไป”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ชื่อเร่ืองควรระบุปัญหาและวิธีแก้ไข ที่มีความชัดเจน ของหัวข้องานวิจัยที่มีการบูรณาการ” 
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5.6 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งท่ี 6 

  
ประเด็นท่ี 6 : "ท่านมีเทคนิคเลือกการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ในงานวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงาน 
บริการวิชาการ ด้านการบินด้วยวิธีการแบบใด" ที่ทำให้บทความของท่านถูกคัดเลือกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในคร้ังที่ผ่าน 
มาเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ได้” ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้เชี่ยวชาญ ดร.มนษิรดา ทองเกิด : “สืบค้นแหล่งงานวิจัยจาก Research gate / Scopus / Emerald” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  

“ทบทวนวรรณกรรมงานวิจ ัยที ่ เกี ่ยวข้องให ้ครอบคลุมกับหัวเร ื ่องท ี ่เราจะทำ และปีต้องไม่เก ่าจนเกินไป  
(5 ปีย้อนหลัง) เลือกใช้ฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้ง่าย” 

 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“การทบทวนวรรณกรรมจะต้องมีการศึกษาจากหลาย ๆ แห่งแล้วนำมาผสมผสานกัน โดยการอ้างอิงจากผู้เขียน 
หลายคน ทั้งในไทยและต่างประเทศ” 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“การทบทวนวรรณกรรมจากตำรา หนังสือ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ จากนักวิชาการในศาสตร์เฉพาะ ที่มี
ประสบการณ์และมีชื่อเสียง ทัง้ในไทยและต่างประเทศ” 
 
  อาจารย ์ธนวันต์ สิทธิไทย 
“ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันเท่านั้น ย้อนหลงัไม่ควรเกิน 5 ปี ฐานข้อมูลที่เป็นทีย่อมรับได้” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
  “ตนเองใช้วิธีทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จากการอ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัย
นานาชาติที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ยา (Free Access) เพื่อเป็นแนวทางมาปรับการเขียนวิธีทบทวน
วรรณกรรมในงานของตน”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
  “เน้นการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะฐานราก โดยจะเน้นการอ่านบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (แบบ 
State of the art)” 
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5.7 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 

  
ประเด็นที่ 7 : "ท่านเทคนิคการเขียนบทสรุปที่ทำให้งานวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
ของท่านมีความสมบูรณ์ ตรงประเด็น ครบถ้วน น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและ 
ประยุกต์ใช้ในทำงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “บทสรุป ควรนำเสนอประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งด้านการศึกษาและและบริการวิชาการ อีกทั้งช่องทางการเผยแพร่ควรมีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายใน
ยุค New Normal” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  

“สรุปผลการวิจัยที่มีความกระชับเน้นประโยชน์และบูรณาการได้ทั้งวิจัยและบริการวิชาการ” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“การเขียนบทสรุปต้องเรียงลำดับ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื ่อให้ผู ้ที ่มาอ่านบทความเกิดความเข้าใจ  
ที่ง่าย”  

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เน้นความครอบคลุมเน้ือหาและเน้นประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค์  สมมติฐานที่ต้ัง” 
 
  อาจารย ์พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล    
“บทสรุปต้องกระชับใจความสำคัญ ไม่เยิ่นเย้อ และตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ออย่างครบถ้วน” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
  “จากการอ่านสรุปในบทความ (Articles) ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงพบว่า การเขียนสรุปบทความของ
ผู้วิจัยที่มาจากงานวิจัยเอง แต่ยังรวมถึงการสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของผลงานวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
หรือมีผลกระทบในเร่ืองน้ัน ๆ ในอนาคต”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
  “สรุปงานวิจัยที่ได้จัดทำแบบบูรณาการ ผลการวิจัย ข้อค้นพบ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน กระชับ ตรงประเด็น ไม่
ใส่ความคิดเห็นส่วนตัว หรือมีอคติในการเขียนสรุป” 
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5.8 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 8 
  

ประเด็นที่ 8 : “ท่านมีเทคนิคพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ อย่างไร ในการนำงานวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงาน 
บริการวิชาการด้านการบิน ไปเผยแพร่โปรดระบุ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานนำไปปรับและประยุกต์ใช้ใน 
การเลือกวารสารที่มีคุณภาพ” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “วารสารที่เป็นที่ยอมรับและเกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“การเลือกวารสาร ควรเช็คข้อมูลการอัปเดทฐานของวารสารเป็นปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและ
นานชาติ ควรเลือกวารสารที่เนื้อหา ตีมของเนื้อหา ตรงกับหัวข้อที่เราทำการวิจัย” 

 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ  
“ใช้วิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่เราสนใจ และพิจารณาว่าวารสารดังกล่าวมีการอ้างถึงมากน้อย
เพียงใด” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน เลือกตรงกับศาสตร์และความชำนาญของผู้วิจัย และอยู่ในฐาน TCI” 
 
  อาจารย์ พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล  
  “วารสารที่มี Peer review และอยู่ใน TCI กลุ่ม 1, 2 และวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานสากล เช่น 
SCOPUS” 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
  “เล ือกวารสารที ่ม ีความน่าเช ื ่อถ ือ เช ่น ต ้องเป ็นวารสารที ่อย ู ่ใน Beall's Lists โดยอาศัย
https://beallslist.net ในการตรวจสอบ เนื่องจากวารสารที่อยู ่ใน list ส่วนใหญ่เป็นแบบ Open Source 
บางวารสารไม่มี Peer Reviewers และวารสารที่มีคุณภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, Elsevier 
เป็นต้น”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
  “เลือกประเภทวารสาร ให้ตรงกับหัวข้องานวิจัย ตรวจเช็คฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นวารสาร
ที่ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับสากล” 
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5.9 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งท่ี 9 

  
ประเด็นท่ี 9 : ท่านมีวารสารระดับนานาชาติ แหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติเก่ียวกับ งานวิจัยใน 
วิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน กรุณาแนะนำเพื่อนร่วมงานของท่าน อย่างน้อย 1 แหล่งข้อมูล ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “International Journal of Energy Economics and Policy” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  
“Journal of air transport management” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “Journal of Interdisciplinary Education” 
 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
  “Journal of Air Transport Studie” 
 
  อาจารย ์ธนวันต์ สิทธิไทย 

“Journal of Institutional Research South East Asia” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
  “Journal of Air Transport Management An International Journal of Research, Policy and 
Practice Editors-in-Chief: Sveinn. V. Gudmundsson, R. Merkert”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“Journal of Air Transport Management” 
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5.10 แนวปฏบิัติท่ีดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งท่ี 10 
  

ประเด็นท่ี 10 : “ท่านมีแนวทางการรับมืออย่างไร เมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพ์งานวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการ 
วิชาการด้านการบิน" กรุณาแลกเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานของท่าน ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ส่งบทความใหม่กับวารสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการด้าน
การบิน ที่ครอบคลุมเน้ือหาที่เราจัดทำ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ: 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ  

“หาที่ตีพิมพ์ใหม่หากได้รับการปฏิเสธ พยายามแก้ไขผลงานหากมีคอมเม้นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเน้ือหา” 
 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“เมื่อถูกปฏิเสธบทความ ก็จะนำข้อแนะนำของวารสารที่ปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์มาปรับและนำส่งไปยังวารสารอ่ืน” 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“1) นำจุดดังกล่าวมาตรวจสอบหาสาเหตุข้อผิดพลาด 2) ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใกล้ตัว” 
 
  อาจารย ์พรรัตน์ พีรวงศ์สกุล 
“เร่ิมต้นใหม่หาวารสาร หรือ แหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านบริการวิชาการ ขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“แก้ไขหากมี Comment จาก Peer Reviewer หรือ Editor ตนเองจะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และ หาวารสารอ่ืน ๆ ที่
ใกล้เคียงกัน โดยอาจจะเลือกจากวารสารที่มี Impact Factor ที่มีการอัปเดทเป็นปัจจุบัน”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“เรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข และพยายามส่งใหม่” 
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6. สรุปผลการนำความรู้ไปใช ้

 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการ
วิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
สามารถสรุปแนวทางและผลการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการวิจัยให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการบิน โดยมี
รายละเอียดใน แต่ละประเด็นดังนี้  
  สรุปสาระสำคัญ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน  
เป็นหัวข้อการจัดการความรู้ ที่สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมุ่งเน้นให้ความสำคัญนำแนวคิดการจัดการ
การรู้ของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้ร ่วมกัน เพื่อให้ก่อให้เกิด
แนวทางเริ่มต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ระหว่างการดำเนินงานวิจัย ในรูปแบบการบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการที่มีการนำศาสตร์ ทักษะ ความรู้ทางการบินมาให้บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
โดยนำแนวปฏิบัติวิถีปกติใหม่เข้ามาร่วมสอดแทรกให้เป็นปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
สามารถ เริ่มต้น จัดทำ และนำเสนอเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบบริการวิชาการได้ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง 
และพัฒนาองค์กรในองค์รวมได้  
 

7. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล 
 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการวิจัย การบริหารจัดการด้านการวิจัย
ในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
ทั้งนี้ผู้จัดทำได้เผยแพร่ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการจัดการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  
7.1 เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีการบิน > ส่วนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
 
 
 
 
 

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน 
http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km
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7. ภาพการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ (KM) ร่วมกัน  
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