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แนวทางการขอทุนวิจัย/ท าอย่างไรให้ได้ทุน 

ปัจจุบัน การแข่งขันสูงขึ้น ทุนวิจัยส่วนมากมักเป็นการให้ทุนเพ่ือพัฒนาชุมชน หรือน าไปใช้ใน

อุตสาหกรรม ท าให้การขอทุนวิจัยด้วยโครงการเดี่ยวท าได้ยาก จ าเป็นต้องร่วมมือกับสาขาอ่ืนเพ่ือสร้าง
โครงการวิจัยแบบแผนบูรณาการ มีผลผลิตให้ครบทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ส าหรับสาขาวิชาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์มักได้ผลผลิตไม่ครบถ้วนในโครงการเดี่ยว หากร่วมมือกับทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือ
เศรษฐศาสตร์ ได้จะสมบูรณ์มากขึ้น อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมากเขียน
ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน เน้นการได้ผลผลิตเป็นชิ้นงาน มีรูปธรรม และผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือกับชุมชน 
และควรมีตีพิมพ์และ/หรือมีอนุสิทธิบัตร ยกตัวอย่างเช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถท าการผลิตแผ่นอัดจาก
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ และส่งให้สาขาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์น ามาออกแบบเพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อยอด แล้วจึงส่งต่อให้สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ความคุ้มทุน และวิธีการจ าหน่าย เป็น
ต้น 

 
*แนะน าส าหรับการเริ่มต้นดว้ยโครงการเดี่ยว* 
 ส าหรับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี แนะน าให้ขอ “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ดู

ประกาศตาม URL: https://www.nrct.go.th/fund ตามข้อก าหนดของทุน คือ ผู้ขอต้องท างาน
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ โดยจบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี ต้องมี
นักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ซึ่งสามารถขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาเอกเป็นก็ได้ ผลผลิตที่ได้ต้องได้
บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ช่วงหลังมีการแข่งขันสูงเพราะคนที่จบใหม่มีจ านวนมาก เท่าที่
สังเกตคือแหล่งทุนอาจจะพิจารณาจากจ านวนครั้งในการอ้างอิงบทความวิจัยที่เราเคยตีพิมพ์ไว้ (ตั้งแต่
ระดับปริญญาเอก) [การเขียนควรแจกแจงรายจ่ายให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของวช. /เขียนให้เห็นการ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งส่วนต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า] 

 ส าหรับอาจารย์ที่จะเริ่มเขียนโครงการ อาจเริ่มจากการส่งขอทุนงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยที่
ประกาศในแต่ละปี ดูประกาศตาม URL: http://ird.rmutto.ac.th/ งบประมาณที่ขอไม่สูงมากแต่
สามารถเขียนเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวได้ 

 ส าหรับอาจารย์ที่ส่งทุนแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน ภายในปี 2566-2567 นี้ ยังสามารถน างานวิจัยที่
เขียนไปแล้วนั้น (กรณีที่ของบไม่มาก) มาท าเป็นงานวิจัยด้วยงบประมาณส่วนตัวได้ โดยดูรายละเอียด
ได้จาก URL: https://ird.rmutto.ac.th/?p=2873 (ประกาศหลักเกณฑ์การน าผลงานวิจัยทุนส่วนตัว
เข้าระบบงานวิจัยมหาวิทยาลัย)  

 
 
 

https://www.nrct.go.th/fund
http://ird.rmutto.ac.th/
https://ird.rmutto.ac.th/?p=2873
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*แนะน าส าหรับการเขียนโครงการเพื่อขอทุนภายนอก* 
 การขอทุนภายนอกควรท าโครงการแบบบูรณาการ ทางด้านวิศวกรรมโยธามีความเชี่ยวชาญด้านการ

ผลิต/วิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมเคมีมีงานวิจัยด้านการท าถ่านชีวภาพหรือการสกัดสาร
ต่างๆ และควรมีความร่วมกลุ่มกับทางด้านบริหาร ด้านการตลาด ด้ านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ได้
โครงการที่สมบูรณ์ทั้งระดับต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า 

 ถ้ามีงานวิจัยที่สามารถลงชุมชนและท าในลักษณะบริการวิชาการ สามารถเข้าร่วมการขอทุน
ด าเนินงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ผลงานวิจัยอาจจะน าไปเขียนบทความวิจัยค่อนข้าง
ล าบากจึงควรน าไปประยุกต์เป็นการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแทน เพ่ือน าไปใช้ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
หากมีข้อสงสัยด้านงานวิจัยสามารถติดต่อส่วนคลินิกงานวิจัย/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ตามเอกสารแนบ 
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แนวทางการเขียนโครงการวิจยัให้ได้ทุน 
 

 
 

จากประสบการณ์ ของนักวจิยัสายสถาปตัยกรรม พบว่า ปจัจุบนัมผีูข้อทุนวจิยัจ านวนมาก ทุน

วจิยับางทุนทีเ่ขม้งวดจงึจะม ีchecklist ไวเ้พื่อคดักรองก่อนส่งใหผู้ท้รงฯ พจิารณา เช่น ต้องมหีลกัฐาน
การร่วมมอื หรอื ระดบั SRL/TRL ต้องระดบั 7 ขึน้ไป หากไม่ครบจะไม่ไดร้บัการพจิารณาต่อ การจะส่ง
โครงการวจิยัจงึควรรูแ้นวทางการใหทุ้นของแหล่งทุนดว้ย 
 
*ข้อสงัเกตของทุนวิจยัแต่ละแหล่ง* 
 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) มกัเป็นโครงการวจิยั

เชงิบรูณาการ ตอบโจทยย์ทุธศาสตร ์ม ีoutput ชดัเจน 
 หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพฒันาก าลงัคน และทุนด้านการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 

การวจิยัและการสรา้งนวตักรรม (บพค.) ชอบงานวจิยัทีเ่น้นตพีมิพ ์TRL ไมส่งูมากกไ็ด ้
 หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) เน้น

การแขง่ขนั มสี่วนรว่มกบัเอกชน TRL สงู 7-8 
 หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพฒันาระดบัพื้นที่ (บพท.) เน้นท างานร่วมกบัชุมชน เน้น

การสรา้งรายได ้
 ส านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) เน้นตพีมิพ ์เน้นองคค์วามรูพ้ืน้ฐาน 

 
 
 
 

nriis.go.th ส าหรบัการคน้หา

ประกาศรบัทุนต่างๆ 
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*ข้อสงัเกตจากประสบการณ์การส่งโครงการวิจยั* 
 ทมีงานวจิยัควรมคีวามเชีย่วชาญหลากหลายและตรงกบัหวัขอ้ทีข่อ 
 หลายแหล่งทุนควรมตีพีมิพ์ดว้ย 
 การวจิยัรว่มกบัชุมชนตอ้งไมข่ึน้หิง้ มกีารเพิม่รายได ้จงึตอ้งพจิารณาชุมชนทีส่ามารถลงพืน้ทีไ่ด ้

และท าหนงัสอืน าเขา้หน่วยงานรฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนนัน้เสมอเจอบา้งไมเ่จอบา้ง 
ผลสมัฤทธิท์ีส่ามารถสรา้งรายไดจ้ะมนี ้าหนกั 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ลงพืน้ทีแ่ลว้ไดทุ้นสงูบ่อย ไมแ่น่ใจว่าขึน้กบับรบิทของ
พืน้ทีเ่ป้าหมายทีอ่ยูใ่นทอ้งที ่(เชงิวฒันธรรม) ซึง่แตกต่างจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
หรอืไม่ 

 หลงัจากสงัเกตมาหลายปีอาจจะตอ้งเลอืกแหล่งทุนทีถู่กโฉลกกบัตวัเอง 
 บพข. บพท. บพค. ชอบใหบ้รูณาการณ์กบัศาสตรอ์ื่น ซึง่หลายสาขาวชิากร็วมไดย้าก 
 แหล่งทุนไมห่ลากหลายเหมอืนเมือ่ก่อน 

 
*การตัง้หลกัเพ่ือเขียนโครงการวิจยัเพ่ือให้ได้ทุนปีปัจจบุนั* 
มแีนวทางดงันี้ 

1. เลอืก platform ทีน่่าจะเกี่ยวขอ้งกบัความเชีย่วชาญของตวัเอง อยา่ลมืดไูปจนถงึโปรแกรม 
(P) Objective (O) และ Objective key results (OKR) ใน platform ดว้ย 

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-
2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf 
 

 
 

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
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2. ตัง้ชื่อและวางแนวทางตาม platform นัน้ เช่น ถ้าเลอืก platform ที ่4 เมื่อเขา้ไปอ่าน
โปรแกรมที่ 13 (P.13 นวตักรรมส าหรบัเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวตักรรม ) 
Objective4.13 มคี าว่าเศรษฐกจิพอเพยีง จงึเชื่อมโยงความเชีย่วชาญของตนเอง ชุมชนใน
พืน้ที่เป้าหมาย เศรษฐกจิพอเพยีงและวสิาหกจิชุมชน เขา้ด้วยกนั ชื่อที่ได้อาจเป็น “การ
เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิในการสรา้งมลูค่าในชุมชนตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง” 
มาจากแนวคดิการน าวสัดุเหลอืทิ้งจากชุมชนคอืกะลามะพร้าวมาเป็นวตัถุดบิในการสร้าง
รายได ้
ขยายความคอื เสรมิสรา้ง=อาชพี / ภมูคิุม้กนั=ขจดัความยากจน / 
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง =น าปรชัญาเขา้มาใชใ้นการด าเนินการวจิยั 

 
3. โครงการวิจยัเป็นโครงการเดี่ยวก็ได้แต่ควรมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายและ

สอดคล้องกบัหวัขอ้ เช่น ถ้าเศรษฐกจิชุมชนต้องมนีักเศรษฐศาสตร ์ถ้ามกีารออกแบบก็ใส่
ชื่ออาจารยฝ์ ัง่สถาปตัยกรรม  ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพกต็้องมนีักกายภาพหรอืแพทยพ์ยาบาล 
ถ้าท าอุปกรณ์ท ากายภาพบ าบดัขาส าหรบัผู้สูงอายุ ก็ควรมีนักสังคมสงเคราะห์ และมี
หน่วยงานรว่ม เพราะแหล่งทุนจะพจิารณาความพรอ้มของโครงการจากผูร้ว่มวจิยัก่อน 

4. มพีื้นทีเ่ป้าหมายและการร่วมมอืกบัเอกชนชดัเจน จากประสบการณ์ได้ทุนปี 2566 ท าชุด
โครงการในแต่ละชุดกม็ชีื่อของคนในชุมชนทัง้หมด เพื่อใหผู้ใ้หทุ้นเกดิความมัน่ใจว่าชุมชน
ไดป้ระโยชน์จรงิๆ  

5. เริม่เขยีนโครงการวจิยัตามแบบฟอรม์ของแหล่งทุนพรอ้มแนบหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

*Tips & Tricks อ่ืนๆ* 
 ถ้างบนอกขอยากก็ส่งงบในหรอืงบที่เกี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั เช่น งบเครอืข่ายของม.บูรพา 

หรอืทุนวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (ววน.) จะมโีอกาสไดม้ากกว่า 
 การหาพืน้ทีอ่าจอาศยัการแนะน าจากคนรูจ้กั ส่วนใหญ่มกัเป็นทมีงานเดมิ  
 เอาวทิยาศาสตรก์บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาบูรณาการร่วมกนัใชไ้ด ้เช่น เก้าอี้นวดส าหรบัผูสู้งอายุ

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลคือไม่ผ่านการประเมิน พอเปลี่ยนเป็น เก้าอี้นวดส าหรบั
ผูส้งูอายบุรูณาการกบัการนวดแผนไทย ผลคอืผ่านการประเมนิ 

 ชื่อโครงการวจิยัไม่จ าเป็นต้องมคี าว่าบูรณาการ แต่ควรเป็นชื่อทีส่ ื่อถงึการบูรณาการ 
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 การเขยีนโครงการในภาวะโรคระบาด การลงพื้นที่ท าได้ล าบาก ทางมหาวิทยาลยัมกีารท า
หนงัสอืแจง้เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานตามด่านใหท้ราบเจตนาในการเดนิทาง ซึง่ถ้ามหีนังสอืตวันี้จะ
ไดร้บัความสะดวกมากกว่าการไมม่หีนังสอืรบัรอง พยายามใหค้วามมัน่ใจว่าบุคลาการทีล่งพืน้ที่
ไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้ อาจจะปริน้ทเ์ป็น A4 ไปเลยเพื่อใหชุ้มชนสบายใจ อย่างไรกต็ามต้องมี
การปรบัลกัษณะโครงการใหม้กีารลงภาคสนามน้อยลง และยอมมภีาคเอกสารมากขึน้ 

 แหล่งทุนช่วงหลงัมกัใหทุ้นเพยีง 1 ปี ทุนทีต่อ้งการ TRL ระดบั 7-8 จงึเป็นไปไดย้ากมากทีจ่ะท า
ใหเ้สรจ็ภายใน 1 ปี และปิดโครงการล าบาก กตกิาค่อนขา้งตงึมากขึน้ ดงันัน้ใหร้ะมดัระวงัในการ
เขยีนโครงการใหม้ปีรมิาณงานทีเ่หมาะสมต่อระยะเวลาทีม่ใีนเงือ่นไขของการขอทุน 

 งานวจิยังบส่วนตวัหากท าไมท่นัตามเวลาทีข่อไปอาจท าเรื่องยกเลกิก่อนแลว้ท ายื่นเรื่องกลบัเขา้
ไปใหมห่ลงัจากด าเนินการเสรจ็แลว้และตพีมิพบ์ทความวจิยัแลว้กไ็ด ้  

 
หากมีข้อสงสัยด้านงานวิจัยสามารถติดต่อส่วนคลินิกงานวิจัย/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ตามเอกสารแนบ 
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แนวทางการขอทุนวิจัย/ท าอย่างไรให้ได้ทุน 

แหล่งทุน ณ ปัจจุบัน อาจารย์ในสาขาได้รับส่วนมากเป็นงบประมาณรายได้ซึ่งในปีที่ผ่านมามี

งานวิจัยได้รับการสนับสนุน 4 โครงการ ในจ านวนนี้มีอาจารย์ที่เพ่ิงได้รับทุนครั้งแรกด้วย ในขณะที่งบประมาณ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย แนวทางในการเริ่มต้นหาทุนและเขียนโครงการท าได้โดย  

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีการประกาศแหล่งทุน ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ NRIIS 
- Website สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutto.ac.th/ 

 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://nriis.go.th/ 

 
 

http://ird.rmutto.ac.th/
https://nriis.go.th/


กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 (สาขาวชิาเทคโนโลยโีลจิสติกส์ฯ) Page 2 

 

2. ศึกษาข้อก าหนดของแหล่งทุน ได้แก่ คุณสมบัติของผู้รับทุน แนวทางการให้ทุน เป็นต้น 
3. เลือก platform ที่เหมาะสมกับแหล่งทุนที่สนใจและงานวิจัย แต่ถ้าเริ่มต้นไม่แน่ใจว่าจะเลือก

อะไรดี ให้เริ่มจากการขอทุนงบประมาณรายได้ สามารถเลือก platform ที่ต้องกรอกดังนี้ คือ  
 Platform วิจัยรายได้ คือ Platform 3 “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และการส่งเสริม

การบริการวิชาการ” มีสองโปรแกรมให้เลือก คือ 
o P4 การวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาพ้ืนที่และพัฒนางาน

บริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนฐานราก 
o P5 การวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้าน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีศักยภาพครบเครื่องส าหรับตอบโจทย์ EEC และเป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 

 Platform ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563–2570 คือ Platform 4 
“การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า” 

4. ก าหนดกรอบโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับรายละเอียดใน platform  
หมายเหตุ 

1. ศึกษารายละเอียด platform เพ่ิมเติมที่ 
Platform วิจัยรายได้ https://ird.rmutto.ac.th/?page_id=2258 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ .2563 – 2570 
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2 / docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_
2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf 

2. ส าหรับคนที่ยังขอไม่ได้สามารถขอเป็นงบส่วนตัวได้ ช่วงก่อนปี 2567 นี้ซึ่งมีข้อก าหนดว่าให้
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI2 ขึ้นไป 

 

ปัญหาที่พบ เนื่องจากอาจารย์บางท่านในสาขามีวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ท าให้การ

เขียนโครงการวิจัยค่อนข้างน่ากังวล หากต้องการขอต าแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับวุฒิการศึกษาเนื่องจาก
สาขาทีร่ะบใุนโครงการวิจัยกับสาขาที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการอาจไม่ตรงกัน มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขคือ   

1. การเลือกสาขาเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถเลือกให้เกี่ยวข้องกับสาขาที่ระบุใน
โครงการวิจัยได้คือ 1109 วิศวกรรมอุตสาหการ --> 110902 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

2.  ใช้ทฤษฎีทางวิศวกรรมอุตสาหการมาช่วยในการด าเนินการวิจัยและการเขียนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
รวมถึงเลือกวารสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ครอบคลุมทั้งสองด้าน 

 

https://ird.rmutto.ac.th/?page_id=2258
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
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ข้อเสนอแนะ – การท างานวิจัยร่วมกับสาขาอ่ืนๆ สาขาโลจิสติกส์สามารถท างานวิจัยด้านการจัดการโซ่
อุปทาน โจทย์วิจัยที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า ซึ่งทางโลจิสติกส์สามารถดูเรื่องการจัดการ 
วิศวกรรมเคมีอาจดูเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอน วิศวกรรมโยธาอาจดูเรื่องการวางผัง ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การท างานร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัยของคณะฯ  
 
หากมีข้อสงสัยด้านงานวิจัยสามารถติดต่อส่วนคลินิกงานวิจัย/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ตามเอกสารแนบ 
 

 







ภาคผนวก ง แนวปฏิบัติที่ดี 

 

- แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการเรียนการสอน 

-  แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการวิจัย 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice)  
การบูรณาการการใช้โปรแกรมในการสอนและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ท าให้

การเรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ รวมถึงเป็นสาเหตุ
ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีการก าหนดให้คณะ/
สถาบัน/ส านัก ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร นอกจากนี้ 
หลังจากมีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่ ท าให้การเรียนการสอนในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 
2/2563 จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และคาดว่าจะต้องมีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
แบบออนไลน์ไปอย่างไม่มีก าหนด 

ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การเลือกโปรแกรมประกอบการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)” เพ่ือเป็น
แนวทางในการเลือกใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชันที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ซึ่งโปรแกรมหลักคือ  Microsoft 
Team และ Zoom Meeting รวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Line, Facebook Live, Google Meet, Google 
Classroom เป็นต้น เพ่ือให้การเรียนการสอนแบบเรียลไทม์ (Real time) การมอบหมายงาน และการ
ประเมินผลการเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแลกเปลี่ยนทั้งข้อดีและข้อเสียของการใช้โปรแกรมต่างๆ 
เท่าที่คณาจารย์แต่ละท่านสามารถสังเกตได้จากการลองผิดลองถูกและประยุกต์ใช้ในปีแรกของ สภาวการณ์
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)  

ในปีการศึกษา 2564 จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการเลือกโปรแกรมที่
เหมาะสมกับวิชาที่ตนเองสอนพร้อมเสนอแนะเทคนิคที่ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาก
การประยุกต์ใช้หลายโปรแกรม/แอพพลิเคชันเข้าด้วยกัน การรวบรวมข้อมูลของบุคลากรเก่ียวกับเทคนิคการใช้
งานโปรแกรมในกิจกรรมต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน และสรุปผลการใช้งานจากประสบการณ์โดยตรง จะ
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการสอนออนไลน์ส าหรับสถานการณ์พิเศษที่อาจเกิดข้ึนได้อีกในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การใช้เทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และน ามาสรุปอย่างเป็นระบบ 

2) เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการใช้โปรแกรมหรือจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เป้าหมาย  

ได้เทคนิคการใช้งานโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่เหมาะสมต่อลักษณะ
รายวิชาต่างๆ  



2 
 

 
3. กระบวนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ด าเนินงาน 

Flowchart วิธีด าเนินการ/ 
กิจกรรม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายวิชาการและวจิัย 
 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ - ค าสั่ง 

คณะกรรมการ KM 
 

 - น าข้อมูลการท ากิจกรรมปีที่ผ่านมา 
และสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นข้อมูล
ในการก าหนดหัวข้อ 
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

- รายงานกิจกรรม KM 
ปีที่ผ่านมา 
- แบบฟอร์มแผนการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 - ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประชุม 
 

- บันทึกการประชุม 

คณะกรรมการ KM 
 

 - รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประชุม 
 

 

คณะกรรมการ KM  - จัดท าบันทึก/รายงานเพื่อสรุปผล
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ KM  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 - จัดประชุม - ค าสั่ง 
- บันทึกการประชุม 

คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 

 - น า ผลที่ ไ ด้ จ า กก า รประชุ มม า
รวบรวมและวิเคราะห์ 
- พิ จ า รณา เลื อกหั วข้ อป รับปรุ ง
รายงาน  

 

คณะกรรมการ KM  - เผยแพร่รายงานทางช่องทางต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์ 

- หลักฐานการเผยแพร่ 

คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 

 - รวบรวมข้อดีข้อด้อย และวิเคราะห์
หัวข้อที่ควรปรับปรุง 

 

คณะกรรมการ KM  - รวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมมา
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี 

- เ ล่ ม ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติที่ดี 

 
 

   

 

 
 

วางแผนงานและเตรียมการ  

ด าเนินงานตามแผน  

ติดตามผลจากการด าเนินงาน 

หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม  

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เริ่มต้น 

จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติท่ีดี  

เผยแพร่องค์ความรู้ 

สรุป/ ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานและประเมิน 

สิ้นสุด 

ประเมินการปรับปรุง

รายงาน 

เห
็นค

วร
ปร

ับป
รุง

แผ
นง

าน
 

เห
็นค

วร
ปร

ับป
รุง

รา
ยง

าน
 

ผ่าน 

ผ่าน 
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3.1 การวางแผนงาน 
คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ 
- ค าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ที่ 101/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ (KM) สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

- ค าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้สายวิชาการปฏิบัติหน้าที่ผู้ด าเนินการและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

จากนั้นคณะกรรมการ KM ได้จัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรม KM ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือก าหนดหัวข้อ ผู้ด าเนินการ
และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ด าเนินการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาข าในการ
ด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 
- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
จากการประชุมในครั้งที่ 1 ท าให้คณะกรรมการได้หัวข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการ

สอนในปีการศึกษา 2564 คือ “การบูรณาการการใช้โปรแกรมในการสอนและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์” เพ่ือแลกเปลี่ยนเทคนิคการใช้โปรแกรมสอนออนไลน์จากประสบการณ์ในการสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563  

จากแนวทางในการปรับปรุงแผนการท างานที่ได้จากกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2563 มีการระบุว่า 
ควรปรับแบบสอบถามให้มีการแบ่งประเภทวิชาเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
รวมถึงแยกเป็นวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติ เนื่องจากมีธรรมชาติของรายวิชาที่ แตกต่างกัน ดังนั้นองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 จึงมีการแบ่งเป็น 3 ศาสตร์ ได้แก่ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และศึกษาทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งลักษณะการเรียนการสอน
ของทั้ง 3 ศาสตร์นี้มีความแตกต่างกัน จากนั้นมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ด าเนินการในแต่ละสาขาในการ
ประชุมครั้งที่ 2 นอกจากนั้นยังมีการปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ด าเนินการของ
แต่ละสาขาในการประชุมครั้งท่ี 3 

 
3.2 การด าเนินงาน 
ในช่วงแรกจะเป็นการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน

ออนไลน์ โดยมีการจัดกิจกรรม KM ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก ่
- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (สถาปัตยกรรม) ในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
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- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (วิศวกรรมและศึกษาท่ัวไป) ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (โลจิสติกส์) ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพ่ือ

รวบรวมข้อมูล สรุปเป็นเอกสาร เผยแพร่ทาง Group line และเว็บไซต์ เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับทราบ และน า
ความคิดเห็นหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปทดลองปรับใช้ตลอดภาคการศึกษา 

 
3.3 การติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการ  KM ได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ช่วงปลายภาคเพ่ือติดตามการน าไปใช้งานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ 
-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วิศวกรรมและศึกษาทั่วไป) ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2565 

-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (สถาปัตยกรรม) ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (โลจิสติกส์) ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

-  โครงการการจัดการความรู้ (KM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application วันอังคารที่ 

19 เมษายน พ.ศ. 2565 

ซึ่งเป็นการติดตามการน าเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบางประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ในด้านการจัดกิจกรรม KM การน าองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม KM ตลอดปีการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ การประเมินและติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าประเด็นเหล่านี้ไปปรับปรุงในรายงานสรุปองค์ความรู้ของแต่ละสาขาให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

 
3.4 การปรับปรุงแผนงาน 
- การด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์ รวมถึงแยกเป็นวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัตินั้นท าให้

การแลกเปลี่ยนความรู้มีประสิทธิภาพดี แต่ควรเพ่ิมเติมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการวัดผลให้
มากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการให้ท าแบบสอบถามเพ่ิมเติมในระหว่างภาคการศึกษาเนื่องจากอาจมี
บางประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างภาคการศึกษาที่น่าสนใจและถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนจบภาค
การศึกษาอาจลืม 

- หลังจากที่มีการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์แล้วควรมีการจัดกิจกรรม KM รวมทุก
ศาสตร์เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ โดยลักษณะการจัดกิจกรรมสามารถปรับ
จากกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ (KM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application วัน
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อังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้ โดยเพ่ิมการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากแต่ละศาสตร์จาก 
facilitator ของแต่ละสาขา และมเีวทีแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

  
 

4. ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
4.1 ผลการด าเนินการ 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสองครั้งของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สามารถสรุปเทคนิคการใช้โปรแกรม

และการจัดการเรียนการสอนได้ดังนี้ 
4.1.1 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาทั่วไป 

สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาทั่วไป มีทั้งส่วนที่เป็นการสอนเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบัติ ซึ่งทางสองด้านมีเทคนิคในการสอนแตกต่างกัน ส่วนมากโปรแกรมที่ใช้สอนคือ MS Team   ในการ
สอนสด อัพโหลดไฟล์งาน/คลิปสอน และการมอบหมายงาน/ส่งงาน 

การสอนเชิงทฤษฎี ขณะสอนใช้ ZOOM  หรือ Google Meet   หรือ MS Team  ก็ได้แล้วแต่
ความถนัด (การเปรียบเทียบข้อเด่น/ข้อด้อยสามารถดูได้จาก ผลสรุปจากกิจกรรม KM ปี 2563) สามารถอัด
เก็บไว้ได้ทั้งหมดและอัพโหลดเพ่ือให้นักศึกษาทบทวน *ข้อแนะน า* คือ สอนเสร็จแล้วสอบย่อยในแต่ละครั้ง
เลย นักศึกษาจะตั้งใจมากขึ้นและท าคะแนนได้ดีขึ้น ถือว่าเป็นการเช็คชื่อ กระตุ้น และวัดผล ถ้ารอสอบกลาง
ภาคและปลายภาค บางครั้งนักศึกษาจะไม่ตั้งใจในเวลาเรียน 

การสอนเชิงปฏิบัติ การปฏิบัติทางวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมากใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ไม่สามารถ
ให้นักศึกษาหาอุปกรณ์ท าเองได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่ งที่อาจจะช่วยได้คือคลิปที่อาจารย์ท าแล้วอัดเองหรือ
น ามาจากได้อินเทอร์เน็ต เช่น YouTube เปิดให้นักศึกษาดูคู่ไปกับการอธิบาย ถ้าวิชาไหนที่พอจะให้นักศึกษา
ท าคลิปได้ก็ให้ท าคลิปและส่งกลับมาให้อาจารย์ตรวจ 

โดยมีตัวอย่างการใช้โปรแกรมและเทคนิคการสอนดังนี้ 
1. วิชาปฏิบัติที่ถ้ามอบหมายให้นักศึกษาท าเองอาจเกิดอันตราย เช่น ปฏิบัติการเคมีฯ อาจารย์

อาจท าคลิปเอง เพ่ือใช้ประกอบการบรรยาย เน้นย้ าวิธีการใช้เครื่องมือ เรียกชื่อเครื่องมือบ่อยๆ เพ่ือให้คุ้นหู 
รวมถึงมีสอบย่อยเพ่ือประเมินผลและกระตุ้นให้ตั้งใจเรียน 

2. วิชาปฏิบัติที่สามารถมอบหมายให้ท างานเองได้บางส่วน เช่น ปฏิบัติการฟิสิกส์ บางการ
ทดลองนักศึกษาสามารถท าเองได้ เพราะฉะนั้นอาจลดจ านวนการทดลองที่สอนในห้องเรียนลง เลือกเฉพาะ
การทดลองที่ฝึกทักษะการค านวณหรือการวิเคราะห์ที่นึกภาพตามง่าย แล้วเหลือเวลาช่วงปลายเทอมให้
นักศึกษาท า project ส่ง วิธีการส่งคือถ่ายคลิปการทดลองที่ท าขึ้นเอง บรรยายตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการ
ทดลอง การค านวณและวิจารณ์ผลการทดลอง ส่งมาในช่องทางที่ก าหนด เช่น ใน MS Team หรือ One Drive 
ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ใช้ 
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3. วิชาทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ช่วงการปฏิบัติมอบหมายให้นักศึกษาถ่ายคลิปส่ง โดย
บรรยายตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ่ายแบบเห็นหน้า) และลดสัดส่วนคะแนนที่มาจากการท าข้อสอบลง เน้น
การปฏิบัติและส่งคลิปให้ตรวจมากข้ึน 

4. วิชาที่นักศึกษาสามารถหาอุปกรณ์เองและปฏิบัติได้เองทั้งหมด เช่น วิชาเขียนแบบ สามารถ
ไลฟ์สดทั้งผู้สอนและผู้เรียนขณะปฏิบัติหรือให้เด็กถ่ายคลิปส่งก็ได้ รวมถึงให้นักศึกษาพรีเซนต์ให้เพ่ือนฟัง ตอน
ส่งงานก็ให้นักศึกษาแต่ละคนรวมงานทั้งหมดส่งไปรษณีย์มาเพราะตรวจง่ายกว่า 

5. Tips & Tricks เพ่ิมเติมนอกจากการใช้โปรแกรมหลัก 

 มีการให้การบ้านทุกคาบเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจฟัง 

 มีการอัดคลิประหว่างสอนและอัพโหลดขึ้น MS Team เพ่ือให้นักศึกษาตามเนื้อหาได้ 

 มีการแทรกกิจกรรมด้วยโปรแกรม Kahoot ส าหรับท าquiz นักศึกษาจะใส่ใจมากข้ึน 

 ส าหรับนักศึกษาภาคสมทบสไลด์ควรปรับให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น 

 ข้อสอบปลายภาคท าหลายชุดโดยที่สุ่มตามเลขที่ของนักศึกษา 
 
4.1.2 สาขาทางด้านสถาปัตยกรรม 

1. ตกลงกับนักเรียน จะใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัว เช่น 

 ใช้ ZOOM หรือ Google Meet ในการสอนสด 

 ใช้ Microsoft Team หรือ Google drive ในเช็คชื่อ 

 ใช้ Microsoft Team หรือ Google drive หรือ E-mail ในการส่งงาน 

 ใช้ Facebook Group หรือ Line ในการปรึกษา 
2. ท าให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เช่น เปลี่ยนหน้ากากหรือพ้ืนหลังใน ZOOM ให้ดูไม่น่าเบื่อ 

เพ่ิมกิจกรรมถาม-ตอบหรือโหวตโดยการให้นักศึกษากดยกมือใน ZOOM หรือในโปรแกรมอ่ืนๆ การให้
นักศึกษาเป็นผู้  present มีการถ่ายคลิปให้นักเรียนเห็นบรรยากาศในห้อง รวมทั้งตัดต่อคลิปไว้เ พ่ือ
ประกอบการสอน 

3. เนื่องจากการสอนทางด้านสถาปัตยกรรม จ าเป็นต้องเห็นกระบวนการคิดและการปฏิบัติขอ
นักศึกษาผ่านงานที่มอบหมายในแต่ละคาบจึงต้องมีการใช้แอพพลิเคชันที่ช่วยในการ interact กันระกว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Google meet + Google Jam board สอนในวิชาปฏิบัติ เพ่ือน า
ผลงานของนักศึกษามาแชร์และให้ comment 

4. แนะน าการใช้ vpn ในการค้นหาเอกสารอ้างอิง หรือ website: https://li-zenn.com/ 
เป็นเว็บของส านักพิมพ์ ที่มีหนังสือเก่ียวกับสถาปัตยกรรมจ านวนมาก 

5. Tips & Tricks อ่ืนๆ 

 การส่งงานสามารถส่งได้หลายช่องทาง เช่น Google meet, E-mail หรือ พูดคุยกันทาง 
line กลุ่ม 
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 การปรับวิธีส่งงาน เช่น การส่งภาพโมเดล จะไม่ถ่ายภาพเดียวเพราะดูไม่รู้เรื่อง  ให้ถ่าย
เป็นแพตเทิร์นหรือก าหนด template ให้นักเรียนเลย เช่น แต่ละงานถ่าย  top view + 
side view + perspective view + closed up view ตามนี้ รวมถึงเปลี่ยนจาก 
project ใหญ่เป็น project สั้นๆและค่อยๆเพิ่มเงื่อนไขในแต่ละครั้ง 

 วิชา Concept design เทอมนี้แบ่งเป็น project ทุกสัปดาห์ แต่ละ chapter ต้องมี
ผลงานชิ้นเล็กๆ และท้ายเทอมต้องรวมเป็น 1 project ข้อดีคือไม่สร้างความกดดันให้
นักเรียนไปโหมท าตอนปลายเทอมและค่อยๆได้รับ comment ในแต่ละสัปดาห์ 

 เอาวิชาที่เกี่ยวข้องกันคือ ออกแบบ เขียนแบบ และ คอมพิวเตอร์ มารวมกันสร้างเป็น 
project เดียว นักเรียนจะได้ท าทุกกระบวนการตั้งแต่ต้น 

 มีการอัดคลิป/ตัดต่อคลิปเป็น Ep. แล้วอัพโหลดไว้เพ่ือให้นักศึกษาทบทวน 

 การวัดผลโดยการออกข้อสอบ Google มีความเหมาะสมในการก าหนดเวลาและการตั้ง
ค่าต่างๆ 

 การสอนปฏิบัติที่มีการใช้อุปกรณ์ด้วยจะมีการส่งอุปกรณ์ให้นักศึกษาและนัดหมายว่าจะมี
การปฏิบัติในสัปดาห์ไหน ระหว่างสอนก็ไลฟ์สดด้วยการตั้งกล้อง ช่วงแรกๆ ก็ลองผิดลอง
ถูกไปก่อนแต่ท าไปเรื่อยๆ ก็ชินขึ้น 

 
4.1.3 สาขาทางด้านโลจิสติกส์ 

การสอน ในสาขาทางด้านโลจิสติกส์มีการใช้โปรแกรมหลัก ๆ สองโปรแกรมคือ MS Team   
และ Google Meet    ส าหรับ MS Team มีข้อดีตรงที่สามารถสอนสด อัพโหลดไฟล์ มอบหมายงาน สร้าง
ข้อสอบและแบบฝึกหัด ได้ในขณะที่ Google Meet มีความเสถียรในการแชร์หน้าจอที่มีการเขียนสดมากกว่า 
แต่ไม่มีระบบการอัพโหลดไฟล์และมอบหมายงานโดยตรงได้ เนื่องจากการสอนในสาขามีนักศึกษาจ านวนไม่
มากและเป็นวิชาทฤษฎีเสียส่วนใหญ่ การใช้ MS Team นั้นสามารถตอบโจทย์ได้หลายอย่าง โดยมีฟังก์ชั่นบาง
ตัวที่จะแนะน า คือ สมุดบันทึกส าหรับชั้นเรียน ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นแบ่งปันพ้ืนที่การท างานคล้าย Google Jam 
Board อาจารย์สามารถมอบหมายโจทย์และนักศึกษาในทีมสามารถมาใช้พ้ืนที่เดียวกันในการตอบและ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ ซึ่งจะเห็นว่าสะดวกต่อการมอบหมายงานที่ไม่ซับซ้อนหรือใหญ่จนเกินไป เหมาะ
กับลักษณะการสอนในสาขาและเนื้อหาทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในทีมซึ่งง่ายต่อการทบทวนย้อนหลัง นอกจากนั้น
ยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในการท าข้อสอบ แบบฝึกหัดและสร้างฟอร์มที่ช่วยในการเช็คชื่อนักศึกษาคือ MS Form โดย
เข้าไปที่เมนู “งานที่มอบหมาย” 

ปัญหาของ MS Team คือไม่ค่อยเสถียรโดยเฉพาะเวลาสอนสดที่มีการเขียนอธิบายด้วย ใน
กรณีนี้สามารถสลับมาใช้ Google Meet ทดแทนได้ นอกจากนี้ Google Meet ยังสามารถตั้งค่า calendar 
เพ่ือย้ าว่านักศึกษาต้องเรียนวันไหน ช่วยเตือนความจ าได้อีกทางหนึ่งเพราะบางทีนักศึกษาอาจลืม 

Tips & Tricks เพ่ิมเติมนอกจากการใช้โปรแกรมหลัก 



8 
 

 ถ้ามีความเป็นไปได้ในการลอกข้อสอบให้ท าข้อสอบหลายชุด และแยกสอบโดยการ
ก าหนดให้นักศึกษาที่น่าจะเป็นต้นฉบับท าข้อสอบแยกจากเพ่ือนไปเลย 

 นักศึกษาหลายคนใช้มือถือในการเรียนการเลือกใช้โปรแกรมจ าเป็นต้องคอยถามนักศึกษา
ด้วยว่ามองเห็นหน้าจอตามที่อาจารย์เขียนหรือไม่ หรือบางครั้งการใช้ข้อสอบของ MS 
Team นักศึกษาบางคนไม่สามารถพิมพ์ค าตอบลงไปในข้อสอบได้ การแก้ปัญหาคือใช้แอพ
พลิเคชัน OneNote ของ MS Team แทนได้ [คลิปใช้งานOneNote 
https://www.youtube.com/watch?v=cYdqNCNFHvo] แต่ข้อเสียคือจะต้องคอย
ควบคุมการปล่อยหรือรับข้อสอบใน OneNote ตลอดเวลาการสอบ 

 นักศึกษาในเวลาและนอกเวลาราชการอาจจะต้องมีการสอนที่แตกต่างกันเนื่องจากเวลา
เรียน ส าหรับนักศึกษานอกเวลาราชการที่เวลาเข้าเรียนน้อยอาจมีการอัพโหลดชีทเรียนและ
ใบงานไว้ให้เหมือนนักศึกษาในเวลาราชการแต่การสอบจะแตกต่างไปโดยมีการมอบหมาย
งานให้ท ารายงานและอัดคลิปพรีเซนต์เพ่ิมเติม 

 การสอนที่จ าเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรม (ปกติต้องเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
มักพบปัญหา เช่น นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือไม่มีโปรแกรมอาจให้นักศึกษาเขียน 
flowchart แทนเพ่ือดูความเข้าใจเบื้องต้น 

 
 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากกิจกรรมและการสรุปเป็นเอกสารเผยแพร่ท าให้คณาจารย์มีไอเดียหรือสามารถเลือกใช้เทคนิคที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองได้ ร่วมถึงได้ไอเดียในการประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชันที่มีอยู่แล้วในการสอน เช่น  Line หรือ Facebook ให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากข้ึน  
 
 4.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) เพ่ิมประเด็นการแลกเปลี่ยนความเห็นในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานกับแบบออน
ไซตเ์นื่องจากหลายวิชาจ าเป็นต้องมีการสอนแบบออนไซต์ร่วมด้วย เพื่อให้มีการก าหนดแนวทางของผู้สอนและ
แนวทางการด าเนินงานของคณะฯ ในการจัดตารางเรียนที่หลีกเลี่ยงความแออัด และสะดวกต่อการมาเรียน
ของผู้เรียน 
 2) หลังจากมีการปรึกษาหารือ/แลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้ว คณะท างานควรน า เอาข้อคิดเห็น
บางส่วนเสนอต่อคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนในเชิงนโยบายและการพัฒนาที่เหมาะสม 
 3) ควรเพิ่มหัวข้อเก่ียวกับการสอบหรือการวัดผลโดยเฉพาะด้วย 
 4) หลังจากที่มีการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์แล้วควรมีการจัดกิจกรรม KM รวมทุก
ศาสตร์เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ และแยกประเด็นองค์ความรู้ที่ได้อย่างชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ในการประเมินผลและติดตามการน าองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นไปใช้งาน 
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5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
1)  ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2)  ความกระตือรือร้นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และฝึกฝนการใช้

โปรแกรม  
3)  คณาจารย์มีความพร้อมและความตั้งใจในการน าประสบการณ์มาพัฒนาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
4)  มีการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าระหว่างคณาจารย์ด้วยกันเองและบุคลากรทุกภาคส่วน 
5)  ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
6. การเผยแพร่ 

คณะกรรมการฯ น าสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมทั้งทางด้านการเรียนการสอนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Line group 
ที่ URL: https://sites.google.com/rmutto.ac.th/km-enar-uthen/ 

 
 

 

 

https://sites.google.com/rmutto.ac.th/km-enar-uthen/
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แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice)  
แนวทางการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
นอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานวิจัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งท าให้การท างานวิจัยในวิทยาเขต การลงพ้ืนที่ต่างจังหวัด การ
จัดอบรม รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนและนักวิจัยท าได้อย่างล าบากนั้น การเขียนโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอทุนในปัจจุบัน ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญเนื่องจากปัจจุบันมีทุนวิจัยหลากหลาย มีการแข่งขันในการขอ
ทุนสูงขึ้น และมีหลายแหล่งทุนที่มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการวิจัยท าให้การเขียนโครงการวิจัยให้
ได้รับทุนมีข้อความค านึงถึงมากขึ้น   

เพ่ือให้นักวิจัยได้มีทางเลือกในการขอทุนหรือเขียนโครงการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการ
ปรับเกณฑ์ของแหล่งทุนในปัจจุบัน นักวิจัยจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัว คิดหัวข้อและกระบวนการท าวิจัยใหม่
ขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและทุนวิจัย เพ่ือให้สามารถหาทุนในการท าวิจัยได้มากขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออกและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

การรวบรวมข้อมูลของบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนโครงการเพ่ือขอทุนวิจัย ลักษณะของ
แหล่งทุน แนวทางการเริ่มต้นในการเขียนโครงการและการขอทุนวิจัย จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้รับทุน
ของนักวิจัยเพ่ือความก้าวหน้าของตัวนักวิจัยทางด้านวิชาการ และองค์กรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือรวบรวมแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือพิชิตทุนต่างๆ รวมถึงรวบรวมปะเภททุนที่มีการ
เปิดในแต่ละป ี

2) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการท าวิจัยของนักวิจัยสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.2 เป้าหมาย  
ไดข้้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เปิดและแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยที่สามารถพิชิตทุนต่างๆ เหล่านั้น  
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3. กระบวนการด าเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ด าเนินงาน 

Flowchart วิธีด าเนินการ/ 
กิจกรรม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายวิชาการและวจิัย 
 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการ - ค าสั่ง 

คณะกรรมการ KM 
 

 - น าข้อมูลการท ากิจกรรมปีที่ผ่านมา 
และสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นข้อมูล
ในการก าหนดหัวข้อ 
- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 

- รายงานกิจกรรม KM 
ปีที่ผ่านมา 
- แบบฟอร์มแผนการ
จัดการความรู้ 

คณะกรรมการ KM 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 - ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประชุม 
 

- บันทึกการประชุม 

คณะกรรมการ KM 
 

 - รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการประชุม 
 

 

คณะกรรมการ KM  - จัดท าบันทึก/รายงานเพื่อสรุปผล
ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ KM  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 - จัดประชุม - ค าสั่ง 
- บันทึกการประชุม 

คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 

 - น า ผลที่ ไ ด้ จ า กก า รประชุ มม า
รวบรวมและวิเคราะห์ 
- พิ จ า รณา เลื อกหั วข้ อป รับปรุ ง
รายงาน  

 

คณะกรรมการ KM  - เผยแพร่รายงานทางช่องทางต่างๆ  
- ประชาสัมพันธ์ 

- หลักฐานการเผยแพร่ 

คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
 

 - รวบรวมข้อดีข้อด้อย และวิเคราะห์
หัวข้อที่ควรปรับปรุง 

 

คณะกรรมการ KM  - รวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมมา
จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติที่ดี 

- เ ล่ ม ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติที่ดี 

 
 

   

 
 
 

วางแผนงานและเตรียมการ  

ด าเนินงานตามแผน  

ติดตามผลจากการด าเนินงาน 

หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม  

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

เริ่มต้น 

จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติท่ีดี  

เผยแพร่องค์ความรู้ 

สรุป/ ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานและประเมิน 

สิ้นสุด 

ประเมินการปรับปรุง

รายงาน 

เห
็นค

วร
ปร

ับป
รุง

แผ
นง

าน
 

เห
็นค

วร
ปร

ับป
รุง

รา
ยง

าน
 

ผ่าน 

ผ่าน 
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3.1 การวางแผนงาน 
คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้การด าเนินการกิจกรรมเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ 
- ค าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ที่ 101/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ (KM) สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

- ค าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้สายวิชาการปฏิบัติหน้าที่ผู้ด าเนินการและ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 

จากนั้นคณะกรรมการ KM ได้จัดประชุมเพ่ือหารือด้านการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรม KM ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือก าหนดหัวข้อ ผู้ด าเนินการ
และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ด าเนินการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาในการ
ด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 
- การประชุมคณะกรรมการ KM ปี 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 
จากการประชุมในครั้งที่ 1 ท าให้คณะกรรมการได้หัวข้อในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยในปี

การศึกษา 2564 คือ “แนวทางการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” เนื่องจากปัจจุบันมีทุนวิจัยหลากหลาย มีการ
แข่งขันในการขอทุนสูงขึ้น และมีหลายแหล่งทุนที่มีการปรับเกณฑ์การคัดเลือกโครงการวิจัยท าให้การเขียน
โครงการวิจัยให้ได้รับทุนมีข้อความค านึงถึงมากขึ้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาคณาจารย์บางท่านในคณะฯ ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมาขึ้นกว่าปีก่อนหน้า การจัดกิจกรรม KM ด้านงานวิจัยจึงเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเขียนโครงการวิจัยให้สามารถขอทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้  

จากแนวทางในการปรับปรุงแผนการท างานที่ได้จากกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2563 มีการระบุว่า 
ควรปรับให้มีการแบ่งประเภทเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากมีธรรมชาติ
ของงานวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในปีการศึกษา 2564 จึงมีการแบ่งเป็น 3 ศาสตร์ 
ได้แก่ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ และด้านโลจิสติกส์  ซึ่งลักษณะการ
ท างานวิจัยของทั้ง 3 ศาสตร์นี้มีความแตกต่างกัน จากนั้นมีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้ด าเนินการในแต่ละ
สาขาในการประชุมครั้งที่ 2 นอกจากนั้นยังมีการปรึกษาหารือและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ด าเนินการของแต่ละสาขาในการประชุมครั้งที่ 3 
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3.2 การด าเนินงาน 
ในช่วงแรกจะเป็นการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน

ออนไลน์ โดยมีการจัดกิจกรรม KM ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก ่
- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (สถาปัตยกรรม) ในวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 
- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 (วิศวกรรมและศึกษาท่ัวไป) ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
- การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (โลจิสติกส์) ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ทั้งหมดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 เพ่ือ

รวบรวมข้อมูล สรุปเป็นเอกสาร เผยแพร่ทาง Group line และเว็บไซต์ เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับทราบ และน า
ความคิดเห็นหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปทดลองปรับใช้ในการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนที่จะเปิด
ช่วงปลายปี 

 
3.3 การติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการ  KM ได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ช่วงปลายภาคเพ่ือติดตามการน าไปใช้งานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ 
-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วิศวกรรมและศึกษาทั่วไป) ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2565 

-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (สถาปัตยกรรม) ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

-  การประชุม KM กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (โลจิสติกส์) ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

-  โครงการการจัดการความรู้ (KM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application วันอังคารที่ 

19 เมษายน พ.ศ. 2565 

ซึ่งเป็นการติดตามการน าเทคนิคที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบางประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้ในด้านการจัดกิจกรรม KM การน าองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม KM ตลอดปีการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ การประเมินและติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าประเด็นเหล่านี้ไปปรับปรุงในรายงานสรุปองค์ความรู้ของแต่ละสาขาให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

 
3.4 การปรับปรุงแผนงาน 
- การด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์นั้นท าให้การแลกเปลี่ยนความรู้มีประสิทธิภาพดี 

เนื่องจากแนวทางการเขียนโครงการวิจัยของแต่ละสาขาแตกต่างกัน แต่ควรให้ท าแบบสอบถาม
เพ่ิมเติมในระหว่างภาคการศึกษาเนื่องจากอาจมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นจากการขอทุนที่น่าสนใจ 
เช่น การ defense ในที่ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 
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- หลังจากที่มีการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์แล้วควรมีการจัดกิจกรรม KM รวมทุก
ศาสตร์เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ โดยลักษณะการจัดกิจกรรมสามารถปรับ
จากกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ (KM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Application วัน
อังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้ โดยเพ่ิมการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากแต่ละศาสตร์จาก 
facilitator ของแต่ละสาขา และมเีวทีแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

- เพ่ิมเติมหัวข้อให้ครอบคลุมมากขึ้นนอกเหนือจากการสร้างงานวิจัยยังมีเรื่องของการเผยแพร่
งานวิจัยด้วย เนื่องจากเป็นหัวข้อที่นักวิจัยต้องท าต่อเนื่องและมักมีเกณฑ์ใหม่ๆ ออกมาเกือบทุกปี 

 

4. ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4.1 ผลการด าเนินการ 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสองครั้งของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สามารถสรุปแนวทางการเขียน

โครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ดังนี ้
4.1.1 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และศึกษาท่ัวไป 

ทุนวิจัยส่วนมากมักเป็นการให้ทุนเพ่ือพัฒนาชุมชน หรือน าไปใช้ในอุตสาหกรรม ท าให้การขอ
ทุนวิจัยด้วยโครงการเดี่ยวท าได้ยาก จ าเป็นต้องร่วมมือกับสาขาอ่ืนเพ่ือสร้างโครงการวิจัยแบบแผนบูรณาการ 
มีผลผลิตให้ครบทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ส าหรับสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มักได้ผลผลิตไม่
ครบถ้วนในโครงการเดี่ยว หากร่วมมือกับทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ได้ จะสมบูรณ์มาก
ขึ้น อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมากเขียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน เน้นการได้
ผลผลิตเป็นชิ้นงาน มีรูปธรรม และผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือกับชุมชน และควรมีตีพิมพ์และ/หรือมีอนุ
สิทธิบัตร ยกตัวอย่างเช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถท าการผลิตแผ่นอัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้ 
และส่งให้สาขาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์น ามาออกแบบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอด แล้วจึงส่งต่อให้
สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ความคุ้มทุน และวิธีการจ าหน่าย เป็นต้น 

*แนะน าส าหรับการเริ่มต้นด้วยโครงการเดี่ยว* 

 ส าหรับอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี แนะน าให้ขอ “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่น
ใหม่” ดูประกาศตาม URL: https://www.nrct.go.th/fund ตามข้อก าหนดของทุน คือ 
ผู้ขอต้องท างานให้กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ โดยจบปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าไม่เกิน 5 ปี ต้องมีนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) ซึ่งสามารถขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญาเอกเป็นก็ได้ ผลผลิตที่ได้ต้องได้บทความวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ช่วงหลังมี
การแข่งขันสูงเพราะคนที่จบใหม่มีจ านวนมาก เท่าที่สังเกตคือแหล่งทุนอาจจะพิจารณา
จากจ านวนครั้งในการอ้างอิงบทความวิจัยที่เราเคยตีพิมพ์ไว้ (ตั้งแต่ระดับปริญญาเอก) 
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[การเขียนควรแจกแจงรายจ่ายให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของวช. /เขียนให้เห็นการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งส่วนต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า] 

 ส าหรับอาจารย์ที่จะเริ่มเขียนโครงการ อาจเริ่มจากการส่งขอทุนงบประมาณรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่ประกาศในแต่ละปี ดูประกาศตาม URL: http://ird.rmutto.ac.th/ 
งบประมาณท่ีขอไม่สูงมากแต่สามารถเขียนเป็นโครงการวิจัยเดี่ยวได้ 

 ส าหรับอาจารย์ที่ส่งทุนแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน ภายในปี 2566-2567 นี้ ยังสามารถน า
งานวิจัยที่เขียนไปแล้วนั้น (กรณีที่ของบไม่มาก) มาท าเป็นงานวิจัยด้วยงบประมาณ
ส่วนตัวได้ โดยดูรายละเอียดได้จาก URL: https://ird.rmutto.ac.th/?p=2873 
(ประกาศหลักเกณฑ์การน าผลงานวิจัยทุนส่วนตัวเข้าระบบงานวิจัยมหาวิทยาลัย)  

*แนะน าส าหรับการเขียนโครงการเพ่ือขอทุนภายนอก* 

 การขอทุนภายนอกควรท าโครงการแบบบูรณาการ ทางด้านวิศวกรรมโยธามีความ
เชี่ยวชาญด้านการผลิต/วิเคราะห์วัสดุก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรรมเคมีมีงานวิจัยด้านการ
ท าถ่านชีวภาพหรือการสกัดสารต่างๆ และควรมีความร่วมกลุ่มกับทางด้านบริหาร ด้าน
การตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้ได้โครงการที่สมบูรณ์ทั้งระดับต้นน้ า/กลางน้ า/ปลาย
น้ า 

 ถ้ามีงานวิจัยที่สามารถลงชุมชนและท าในลักษณะบริการวิชาการ สามารถเข้าร่วมการขอ
ทุนด าเนินงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยได้ แต่ผลงานวิจัยอาจจะน าไปเขียน
บทความวิจัยค่อนข้างล าบากจึงควรน าไปประยุกต์เป็นการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
แทน เพื่อน าไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
4.1.2 สาขาทางด้านสถาปัตยกรรม 

1. จากประสบการณ์ ของนักวิจัยสายสถาปัตยกรรม พบว่า ปัจจุบันมีผู้ขอทุนวิจัยจ านวนมาก 
ทุนวิจัยบางทุนที่เข้มงวดจึงจะมี checklist ไว้เพ่ือคัดกรองก่อนส่งให้ผู้ทรงฯ พิจารณา เช่น ต้องมีหลักฐานการ
ร่วมมือ หรือ ระดับ SRL/TRL ต้องระดับ 7 ขึ้นไป หากไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณาต่อ การจะส่ง
โครงการวิจัยจึงควรรู้แนวทางการให้ทุนของแหล่งทุนด้วย 

2. ข้อสังเกตของทุนวิจัยแต่ละแหล่ง 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มักเป็น
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ มี output ชัดเจน 

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลั งคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ชอบงานวิจัยที่เน้นตีพิมพ์ 
TRL ไม่สูงมากก็ได้ 
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 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) เน้นการแข่งขัน มีส่วนร่วมกับเอกชน TRL สูง 7-8 

 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) เน้นท างานร่วมกับชุมชน 
เน้นการสร้างรายได้ 

 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เน้นตีพิมพ์ เน้นองค์ความรู้พื้นฐาน 
3. ข้อสังเกตจากประสบการณ์การส่งโครงการวิจัย 

 ทีมงานวิจัยควรมีความเชี่ยวชาญหลากหลายและตรงกับหัวข้อที่ขอ 

 หลายแหล่งทุนควรมีตีพิมพ์ด้วย 

 การวิจัยร่วมกับชุมชนต้องไม่ขึ้นหิ้ง มีการเพ่ิมรายได้ จึงต้องพิจารณาชุมชนที่สามารถลง
พ้ืนที่ได้ และท าหนังสือน าเข้าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเสมอเจอ
บ้างไม่เจอบ้าง ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสร้างรายได้จะมีน้ าหนัก 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพ้ืนที่แล้วได้ทุนสูงบ่อย ไม่แน่ใจว่าขึ้นกับ
บริบทของพ้ืนที่เป้าหมายที่อยู่ในท้องที่ (เชิงวัฒนธรรม) ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลหรือไม่ 

 หลังจากสังเกตมาหลายปีอาจจะต้องเลือกแหล่งทุนที่ถูกโฉลกกับตัวเอง 

 บพข. บพท. บพค. ชอบให้บูรณาการณ์กับศาสตร์อื่น ซึ่งหลายสาขาวิชาก็รวมได้ยาก 

 แหล่งทุนไม่หลากหลายเหมือนเมื่อก่อน 
4. การตั้งหลักเพ่ือเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนปีปัจจุบัน มีแนวทางดังนี ้

1) เลือก platform ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญของตัวเอง อย่าลืมดูไปจนถึง
โปรแกรม (P) Objective (O) และ Objective key results (OKR) ใน platform ด้วย 

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_H
ESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf 

2) ตั้งชื่อและวางแนวทางตาม platform นั้น เช่น ถ้าเลือก platform ที่ 4 เมื่อเข้าไปอ่าน
โปรแกรมที่ 13 (P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม) Objective4.13 มีค าว่า
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของตนเอง ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิสาหกิจชุมชน เข้าด้วยกัน ชื่อที่ได้อาจเป็น “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าในชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” มาจากแนวคิดการน าวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนคือกะลามะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบ
ในการสร้างรายได้ (ขยายความคือ เสริมสร้าง=อาชีพ / ภูมิคุ้มกัน=ขจัดความยากจน /แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง =น าปรัชญาเข้ามาใช้ในการด าเนินการวิจัย) 

3) โครงการวิจัยเป็นโครงการเดี่ยวก็ได้แต่ควรมีทีมที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายและ
สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น ถ้าเศรษฐกิจชุมชนต้องมีนักเศรษฐศาสตร์ ถ้ามีการออกแบบก็ใส่ชื่ออาจารย์ฝั่ง
สถาปัตยกรรม  ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็ต้องมีนักกายภาพหรือแพทย์พยาบาล ถ้าท าอุปกรณ์ท ากายภาพบ าบัดขา

https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf
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ส าหรับผู้สูงอายุ ก็ควรมีนักสังคมสงเคราะห์ และมีหน่วยงานร่วม เพราะแหล่งทุนจะพิจารณาความพร้อมของ
โครงการจากผู้ร่วมวิจัยก่อน 

4) มีพ้ืนที่เป้าหมายและการร่วมมือกับเอกชนชัดเจน จากประสบการณ์ได้ทุนปี 2566 ท า
ชุดโครงการในแต่ละชุดก็มีชื่อของคนในชุมชนทั้งหมด เพ่ือให้ผู้ให้ทุนเกิดความม่ันใจว่าชุมชนได้ประโยชน์จริงๆ  

5) เริ่มเขียนโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของแหล่งทุนพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
5. Tips & Tricks อ่ืนๆ* 

 ถ้างบนอกขอยากก็ส่งงบในหรืองบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น งบเครือข่ายของม.
บูรพา หรือทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จะมีโอกาสได้มากกว่า 

 การหาพ้ืนที่อาจอาศัยการแนะน าจากคนรู้จัก ส่วนใหญ่มักเป็นทีมงานเดิม  

 เอาวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกันใช้ได้ เช่น เก้าอ้ีนวดส าหรับ
ผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลคือไม่ผ่านการประเมิน พอเปลี่ยนเป็น เก้าอ้ี
นวดส าหรับผู้สูงอายุบูรณาการกับการนวดแผนไทย ผลคือผ่านการประเมิน 

 ชื่อโครงการวิจัยไม่จ าเป็นต้องมีค าว่าบูรณาการ แต่ควรเป็นชื่อที่สื่อถึงการบูรณาการ 

 การเขียนโครงการในภาวะโรคระบาด การลงพ้ืนที่ท าได้ล าบาก ทางมหาวิทยาลัยมีการ
ท าหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามด่านให้ทราบเจตนาในการเดินทาง ซึ่งถ้ามี
หนังสือตัวนี้จะได้รับความสะดวกมากกว่าการไม่มีหนังสือรับรอง พยายามให้ความมั่นใจ
ว่าบุคลาการที่ลงพ้ืนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อาจจะปริ้นท์เป็น A4 ไปเลยเพ่ือให้ชุมชน
สบายใจ อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับลักษณะโครงการให้มีการลงภาคสนามน้อยลง และ
ยอมมีภาคเอกสารมากขึ้น 

 แหล่งทุนช่วงหลังมักให้ทุนเพียง 1 ปี ทุนที่ต้องการ TRL ระดับ 7-8 จึงเป็นไปได้ยาก
มากที่จะท าให้เสร็จภายใน 1 ปี และปิดโครงการล าบาก กติกาค่อนข้างตึงมากขึ้น ดังนั้น
ให้ระมัดระวังในการเขียนโครงการให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมต่อระยะเวลาที่มีใน
เงื่อนไขของการขอทุน 

 งานวิจัยงบส่วนตัวหากท าไม่ทันตามเวลาที่ขอไปอาจท าเรื่องยกเลิกก่อนแล้วท ายื่นเรื่อง
กลับเข้าไปใหม่หลังจากด าเนินการเสร็จแล้วและตีพิมพ์บทความวิจัยแล้วก็ได้  

 
4.1.3 สาขาทางด้านโลจิสติกส์ 

แหล่งทุน ณ ปัจจุบัน อาจารย์ในสาขาได้รับส่วนมากเป็นงบประมาณรายได้ซึ่งในปีที่ผ่านมามี
งานวิจัยได้รับการสนับสนุน 4 โครงการ ในจ านวนนี้มีอาจารย์ที่เพ่ิงได้รับทุนครั้งแรกด้วย ในขณะที่งบประมาณ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย แนวทางในการเริ่มต้นหาทุนและเขียนโครงการท าได้โดย  

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีการประกาศแหล่งทุน ได้แก่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ NRIIS 

 Website สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.rmutto.ac.th/ 
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 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://nriis.go.th/ 
2. ศึกษาข้อก าหนดของแหล่งทุน ได้แก่ คุณสมบัติของผู้รับทุน แนวทางการให้ทุน เป็นต้น 
3. เลือก platform ที่เหมาะสมกับแหล่งทุนที่สนใจและงานวิจัย แต่ถ้าเริ่มต้นไม่แน่ใจว่าจะ

เลือกอะไรดี ให้เริ่มจากการขอทุนงบประมาณรายได้ สามารถเลือก platform ที่ต้องกรอกดังนี้ คือ  

 Platform วิจัยรายได้ คือ Platform 3 “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และการส่งเสริม
การบริการวิชาการ” มีสองโปรแกรมให้เลือก คือ 
o P4 การวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาพ้ืนที่และพัฒนา

งานบริการวิชาการเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนฐานราก 
o P5 การวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

ด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพครบเครื่องส าหรับตอบโจทย์ EEC และเป็นรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง 

 Platform ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563–2570 คือ Platform 
4 “การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า” 

4. ก าหนดกรอบโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับรายละเอียดใน platform  
5. ส าหรับคนที่ยังขอไม่ได้สามารถขอเป็นงบส่วนตัวได้ ช่วงก่อนปี 2567 นี้ซึ่งมีข้อก าหนดว่าให้

ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI2 ขึ้นไป 
ปัญหาที่พบ เนื่องจากอาจารย์บางท่านในสาขามีวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ ท าให้

การเขียนโครงการวิจัยค่อนข้างน่ากังวล หากต้องการขอต าแหน่งทางวิชาการให้ตรงกับวุฒิการศึกษาเนื่องจาก
สาขาที่ระบุในโครงการวิจัยกับสาขาที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการอาจไม่ตรงกัน มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขคือ   

1. การเลือกสาขาเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถเลือกให้เกี่ ยวข้องกับสาขาที่ระบุใน
โครงการวิจัยได้คือ 1109 วิศวกรรมอุตสาหการ --> 110902 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 

2. ใช้ทฤษฎีทางวิศวกรรมอุตสาหการมาช่วยในการด าเนินการวิจัยและการเขียนงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ รวมถึงเลือกวารสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ครอบคลุมทั้งสองด้าน 

ข้อเสนอแนะ – การท างานวิจัยร่วมกับสาขาอ่ืนๆ สาขาโลจิสติกส์สามารถท างานวิจัยด้านการ
จัดการโซ่อุปทาน โจทย์วิจัยที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า ซึ่งทางโลจิสติกส์สามารถดูเรื่องการ
จัดการ วิศวกรรมเคมีอาจดูเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอน วิศวกรรมโยธาอาจดูเรื่องการวางผัง ซึ่งมีความเป็นไป
ได้ในการท างานร่วมกันเป็นชุดโครงการวิจัยของคณะฯ  
 

*ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยด้านงานวิจัยสามารถติดต่อส่วนคลินิกงานวิจัย/ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้* 
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 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 จากกิจกรรมและการสรุปเป็นเอกสารเผยแพร่ท าให้นักวิจัยมีแนวทางในการร่างโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนต่างๆ ทั้งแนวทางในการเลือกแหล่ง เรื่องที่น ามาเขียนโครงการวิจัย การตั้งชื่อหัวข้อวิจัย รวมถึง ปรับ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางของแหล่งทุนในปัจจุบันที่เน้นการต่อยอดและการบูรณาการ 
 

 4.3 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) เพ่ิมประเด็นการสร้างระบบที่เอ้ือต่อการสร้างงานวิจัยร่วมกันจากนักวิจัยหลายสาขาในคณะฯ จะ
ได้มีไอเดียหลากหลาย 
 2) เพ่ิมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแพร่งานวิจัยเพ่ือให้มีการเผยแพร่ที่ต่อเนื่องและ
ผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีงานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับภารกิจของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
 3) หลังจากที่มีการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ศาสตร์แล้วควรมีการจัดกิจกรรม KM รวมทุก
ศาสตร์เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ และแยกประเด็นองค์ความรู้ที่ได้อย่างชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ในการประเมินผลและติดตามการน าองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นไปใช้งาน 
 
5. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

1)  ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงาน 
2)  ความกระตือรือร้นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3)  คณาจารย์มีความพร้อมและความตั้งใจในการน าประสบการณ์มาพัฒนาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
4)  มีการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าระหว่างคณาจารย์ด้วยกันเองและบุคลากรทุกภาคส่วน 
5)  ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
6. การเผยแพร่ 

คณะกรรมการฯ น าสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมทั้งทางด้านงานวิจัยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Line group 
ที่ URL: https://sites.google.com/rmutto.ac.th/km-enar-uthen/ 

https://sites.google.com/rmutto.ac.th/km-enar-uthen/
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