
แบบสรุปการจัดการความรู้ 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

ประจ าปีการศึกษา 2561 
RT-KM1 การก าหนดองคค์วามรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของคณะ/วิทยาลัย 

แนวทางการจัดการความรู้ 
(แนวทางท่ี 1 – 4) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ฯ/เป้าหมาย

ที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายประเด็นยทุธศาสตรฯ์ 

องค์ความรู้ที่ต้องการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์ความรู ้

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

แนวทางท่ี 1 เป็นความรู้ที่
จ าเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   : 
Research & 
Innovation :การ
พัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรม เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ 

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ จาก
หน่วยงานภายนอก หรือ
รายรับจากการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา  

ร้อยละ 20 
 
  

ด้านการวิจัย 
- เทคนิคการของบวิจัยจาก
ภายนอก 
    

ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
วิจัยในประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
ความรู้เรื่อง 
“เทคนิคการของบวิจัยจาก
ภายนอก” 

1.แนวปฏิบัติที่ดี 

 
 

ผู้ทบทวน  : ....................................................................   
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย) 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
         ................./................./.................. 

 
 

ผู้อนุมัติ  : .................................................................... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                  ................./................./..................  
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
องค์ความรู้ที่ต้องการ  : เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ(ระบุ)........................................ 

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการ
ความรู้  
2.การประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู้ทีส่อดคล้องกับการจัดการองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัย  

ก.ย. 61 
 
 
 

ก.ย. 61  

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัย“เทคนิคการ
ของบวิจัยจาก
ภายนอก” 

1 แนวปฏิบัติที่ดี อาจารย์ทุกสาขาวิชา
รวม 20 คน 

1.รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
2.ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย 

2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
1.การระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์กลุ่มเป้าหมาย 
2.การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์มาให้
ความรู้เพิ่มเติม 
3.ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ  

ต.ค.60 – 
พ.ย. 61  

จ านวนองค์ความรู้ที่
ต้องการ 

1 องค์ความรู้ อาจารย์ทุก
สาขาวิชารวม 20 
คน 

ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ทุก
สาขาวิชา 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 
1.การน าข้อมูลจากการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
มาประชุมระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ธ.ค.61 – ม.ค. 
62  

จ านวนองค์ความรู้ที่อยู่
ในรูปแบบเอกสาร 

1 องค์ความรู้ อาจารย์ทุก
สาขาวิชารวม 20
คน 

ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ทุก
สาขาวิชา 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
องค์ความรู้ที่ต้องการ  : เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ(ระบุ)........................................ 

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

น าข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการน าไปใช้ในการ
ของบวิจัยจากภายนอก 
2.จัดท าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากข้อ 1 เป็นเอกสาร
หลักฐาน เพ่ือให้กลุ่มอาจารย์เป้าหมายสามารถ
น าไปเป็นรูปแบบในการของบวิจัยจากภายนอก 

4 การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในกิจการงานของตน 
1.การน าข้อมูลเอกสารหลักฐานไปใช้เป็นแนวทาง
ในการของบวิจัยจากภายนอก 
2.การน าปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
จากท่ีน าไปใช้ในการของบวิจัยจากภายนอก (จาก
อาจารย์) มาสรุปผล  

พ.ย.61 – 
พ.ค. 62  

จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ใช้
เทคนิคการของบวิจัย
จากภายนอก  

ข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน 3 
โครงการ  

อาจารย์ทุก
สาขาวิชารวม 20 
คน 

ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ทุก
สาขาวิชา 

5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้”ออกมาบันทึกไว้ 
1.การน าข้อมูลจากการสรุปผล ปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ มาประชุมระดมสมองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ สังเคราะห์  

เม.ย. – พ.ค. 
62  

จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่น าไป
ปรับใช้และประสบผล
เป็นที่น่าพอใจ 

ข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน 2 
โครงการ 

อาจารย์ทุก
สาขาวิชารวม 20 
คน 

ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ทุก
สาขาวิชา 
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RT-KM2 แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
องค์ความรู้ที่ต้องการ  : เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ(ระบุ)........................................ 

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2.การน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มา
ปรับใช้ให้เหมาะกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ในแต่ละสาขา 
3.การน าข้อมูลจากการปรับใช้ที่น าไปใช้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(อาจด าเนินการอยู่หลายครั้ง)  
4.การน าข้อมูลจากการปรับใช้ที่มีการบันทึกการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละครั้ง มา
รวบรวม สกัดเป็น “ขุมความรู้”น ามาบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร และอาจน าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
เพ่ือให้ผู้อื่นสามารถน าไปปรับใช้ได้ 

6 การจดบันทึก”ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” 
ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น  
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน (เพ่ือให้เกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี) 
1.การน าข้อมูลที่มีการสกัดเป็น “ขุมความรู้” และ
ข้อมูลที่ได้จากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มาจัดให้

เม.ย. – พ.ค. 
62  

จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี 

ข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน 1 งาน อาจารย์ทุก
สาขาวิชารวม 20 
คน 

ประธานจาก
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ทุก
สาขาวิชา 



4/5 
 

RT-KM2 แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
องค์ความรู้ที่ต้องการ  : เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย    ด้านอื่นๆ(ระบุ)........................................ 

ล าดับที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เป็นระบบ  
2.การน าข้อมูลจากการที่จัดให้เป็นระบบแล้วไปใช้
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาจ
ด าเนินการอีกหลายครั้งเพ่ือให้ตกผลึก  
3.อาจารย์กลุ่มเป้าหมายระดมสมอง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ ขุมความรู้ เพื่อสกัดให้
ได้แก่นความรู้ที่เหมาะกับการใช้งาน  
4.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก 
เหมาะสมกับการน าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น จนเกิดเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี 

 

ผู้ทบทวน  : ....................................................................   
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย) 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
         ................./................./.................. 

 
 

ผู้อนุมัติ  : .................................................................... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                  ................./................./..................  
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่อ
งานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการจัดการ
ความรู้ 
2.การประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู้ที่สอดคล้องกบัการจัดการองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย 

13 ส.ค. 61 
 
 
 
13 ส.ค. 61 

แนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การเขียนและ
พัฒนางานวิจัย 
 “เทคนิคการของบ
วิจัยจากภายนอก” 

1 รูปแบบ 1.รองฯฝ่ายวิชาการฯเสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ/กลุ่มเป้าหมาย ให้คณบดีลง
นาม 
2.การประชุมระดมสมองเพ่ือก าหนดประเด็น
ความรู้ 

61SCI5.1-1-01ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
61SCI5.1-1-02 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ 

2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
1. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีประสบการณ์มา
ให้ความรู้เพิ่มเติม 
2. การระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
อาจารย์กลุ่มเป้าหมาย 
3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

19 พ.ย. 61 
 
 
 
 
 

 
 
 

จ านวนองค์ความรู้
ที่ต้องการ 

1 องค์ความรู้ 1.จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management, KM) ครั้งที่ 2 
เกี่ยวกับ “เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก” 
โดยมีอาจารย์จากทุกสาขาวิชารวม 20 คน 
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัย
จากภายนอก โดยด าเนินการเมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ใน
ประเด็นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ

61SCI5.1-1-03รายงาน
โครงการการจัดการองค์
ความรู้ครั้งที่ 2  
61SCI5.1-1-04รายงาน
โครงการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 3 
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 ม.ค. 62 

 

ทุนวิจัยจากภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พล
เชี่ยว ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู ่ผศ.จตุรพิธ เกาะ
แก้ว ผศ.ดร.วิยะดา ค าเอม ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
อินทร์แหยม ดร.วิมลมาศ บ ารุงเศรษฐพงศ์ ดร.
สันติ พัฒนะวิชัย ดร.ณัฐชยา ค ารังษี ดร.
ปรเมนทร์ พอใจ ดร.เจตพินิฐ บ่อทอง อาจารย์
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ อาจารย์อมราภรณ์ 
บ าเพ็ญดี อาจารย์มงคล ทาทอง  
ซึ่งหลังจากท่ีผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละสาขาวิชา
ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในกิจการงานของตนเอง
แล้ว จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก 2 ครั้ง 
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป 
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ และระดมสมองเกี่ยวกับ
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
  

เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก โดย
ด าเนินการเมื่อวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ 
ห้องประชุม ST1306 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
1.การน าข้อมูลจากการเสาะหาความรู้ที่
ต้องการ มาประชุมระดมสมองเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าข้อมูลทั้งหมดมา
ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน
ให้เหมาะต่อการน าไปใช้ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
2.จัดท าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากข้อ1 เป็น
เอกสารหลักฐาน เพ่ือให้อาจารย์
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปเป็นรูปแบบใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

4 ก.พ.62 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ านวนองค์ความรู้
ที่อยู่ในรูปแบบ
เอกสาร 

1 องค์ความรู้ จัดท าข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกี่ยวกับ เทคนิคการของบวิจัยจาก
ภายนอก เพ่ือให้อาจารย์กลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าไปเป็นรูปแบบในการเขียนและพัฒนา
งานวิจัยได้ 

61SCI5.1-1-05 เอกสาร
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการของบวิจัย
จากภายนอก 
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

4 การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในกิจการงานของตน 
1.การน าข้อมูลเอกสารหลักฐานไปใช้เป็น
แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.การหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการขอ
ทุนวิจัยจากภายนอก 

6 ก.พ.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ใช้
เทคนิคการของบ
วิจัยจากภายนอก 

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
จ านวน 3 
โครงการ 

1. อาจารย์กลุ่มเป้าหมาย ได้มีการน าความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 
ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
โดยคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 3 
โครงการเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
(1) การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษส าหรับ
ตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ใน
เวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนส าหรับ
ตรวจวัดน้ าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดน้ า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(2) การต้านทานของหนอนกระทู้หอมต่อสาร
ก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ไช่เป้าหมาย  
(3) โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ด
ถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น 
2. คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่น าเทคนิคการของบวิจัยจาก
ภายนอก ไปใช้ โดยสมาชิกในกลุ่มการเขียน

61SCI5.1-1-06 รายงาน
โครงการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 4 
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
  

ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ร่วมคัดเลือกแนวปฏิบัติ
ที่ดี ซึ่งได้เลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษส าหรับตรวจวัด
คลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลา
เดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนส าหรับ
ตรวจวัดน้ าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดน้ า
เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม” ซ่ึงด าเนนิการ
จัดท าโดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ได้น าเทคนิค
ต่างๆ อาทิเช่น การสร้างเครือข่ายนักวิจัย
(ภายใน/ภายนอก)เพ่ือหาแหล่งทุน การหา
บริษัทร่วมวิจัย การเน้นตอบโจทย์ที่ตรง
ประเด็นและกระชับ การตั้งชื่อโครงการวิจัยให้
ดึงดูดมากท่ีสุด การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ การเขียน Output Outcome และ 
Impact ให้ชัดเจน น่าสนใจ และตรงประเด็น 
เป็นต้น พบว่าเมื่อน าเทคนิคการของบวิจัยจาก
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ภายนอก มาใช้แล้ว ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ก าลังด าเนินการมีคุณภาพในเกณฑ์ดี ทั้งในด้าน 

การตอบโจทย์ที่ตรงประเด็นและกระชับ ชื่อ
โครงการที่น่าสนใจและดึงดูด ความใหม่ การ
เขียนที่เป็นระบบ การอ้างอิงที่ถูกต้อง  

5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้”ออกมาบันทึกไว้ 
1.การน าข้อมูลจากการสรุปผล ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ มาประชุม
ระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์  
2.การน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
มาปรับใช้ให้เหมาะกับการน าไปใช้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งต่อไป 
3.การน าข้อมูลจากการปรับใช้ที่น าไปใช้ใน

20 ก.พ. 62 จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่
น าไปปรับใช้และ
ประสบผลเป็นที่น่า
พอใจ 

จ านวน 2 
โครงการ 

1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM) ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4 เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ และระดมสมอง
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
ข้อเสนอแนะ มาประชุมระดมสมองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
จัดท าเอกสารการจัดการองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 
วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
ST1306 
 

61SCI5.1-1-09 รายงาน
โครงการจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ครั้งที่ 4 
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RT-KM3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 

องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (อาจด าเนินการอยู่หลายครั้ง)  
4.การน าข้อมูลจากการปรับใช้ที่มีการบันทึก
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในแต่ละครั้ง 
มารวบรวม สกัดเป็น “ขุมความรู้” น ามา
บันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษร และน าขึ้น
เผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถน าไป
ปรับใช้ได้ 

2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุด
ทดสอบแบบกระดาษส าหรับตรวจวัดคลอรีน 
ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน 
โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนส าหรับตรวจวัดน้ า
ทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม” จัดท าโดย ผศ.ดร.
ศิริวรรณ ตี้ภู่ จากภาควิชาเคมี ได้รบัการ
สนับสนุนทุนภายนอกจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และ ข้อเสนอ
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงคุณภาพ
และขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพ
ลาสม่าเย็น” จัดท าโดย ดร.ปรเมนทร์ พอใจ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการสนับสนุนทุน
ภายนอกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

6 การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่น
ความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน (เพ่ือให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี) 
1.การน าข้อมูลที่มีการสกัดเป็น “ขุมความรู้” 
และข้อมูลที่ได้จากการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
มาจัดให้เป็นระบบ  
2.อาจารย์/นักวิจัยกลุ่มเป้าหมายระดมสมอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ ขุม
ความรู้ เพื่อสกัดให้ได้แก่นความรู้ที่เหมาะกับ
การใช้งาน  
3.การปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน 
เหมาะสมกับการน าไปใช้งานมากยิ่งขึ้น จน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

1 เม.ย.60 จ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี จาก
การน าเทคนิคการ
ของบวิจัยจาก
ภายนอก  

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย
จ านวน 1 
โครงการ 

1.อาจารย์กลุ่มเป้าหมายน าข้อมูลที่มีการสกัด
เป็น “ขุมความรู้” และข้อมูลที่ได้จากการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มาจัดให้เป็นระบบ โดย
สกัดให้ได้แก่นความรู้ที่เหมาะกับการใช้งาน จน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การต้านทาน
ของหนอนกระทู้หอมต่อสารก าจัดศัตรูพืชต่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ไช่เป้าหมาย” จัดท าโดย 
ดร.ณัฐชยา ค ารังษี จากสาขาวิชาชีววิทยา 
ได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกจากส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 
(สวก.)  

61SCI5.1-1-10 เอกสาร
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการของบวิจัย
จากภายนอก 
  

 

ผู้ทบทวน  : ....................................................................   
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องค์ความรู้ที่ต้องการ  :  เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

องค์ความรู้    ด้านการผลิตบัณฑิต    ด้านการวิจัย     ด้านอื่นๆ ........................................ 

ล าดับที่ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย) 
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

         ................./................./.................. 

ผู้อนุมัติ  : .................................................................... 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                 ................./................./.................. 
 

 

 



เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก 

1. การหาแหล่งทุน/ประเภททุน 

1.1 Website แหล่งทุนภายนอก เช่น วช/สวทช/สกว/สวทน/สวรส/สวก/สกอ/

ฯลฯ 

1.2 ประกาศมหาวิทยาลยัฯ/หนังสือเวยีน 

1.3 ดูโจทย์วิจัยจากแหล่งทนุภายนอก 

1.4 ดูช่วงเวลาที่รับสมัครทนุ 

1.5 สร้างเครอืข่ายนักวิจยั(ภายใน/ภายนอก)เพื่อหาแหล่งทุน 

1.6 ตรวจสอบเงื่อนไขของแหล่งทุน 

1.7 หาบริษัทร่วมวิจยั 

 

2. วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

2.1 ตั้งช่ือให้ดึงดูดมากที่สุด 

2.2 เน้นตอบโจทยท์ี่ตรงประเด็นและกระชับ 

2.3 เน้นให้เห็นเทคนิคใหม่/วิธีการใหม่ ที่ไม่ซ้า้ใคร 

2.4 ทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ 

2.5 หากมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา้ร่วมการวจิัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  

2.6 เขียน Output Outcome และ Impact ให้ชัดเจน น่าสนใจ และตรง

ประเด็น (ถ้าสามารถระบุเป็นตัวเลขได้ยิ่งดี) 

2.7 หากเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ควรมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เป็นที่ยอมรับ 

2.8 ระบุความเชี่ยวชาญที่แสดงถึงศักยภาพ หรอื ความเป็นไปได้ ที่จะท้าให้

ด้าเนินงานวิจัยไดส้้าเร็จ 



2.9 การใช้ keyword ที่ท้าให้งานดูมีคุณค่า 

2.10 ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้สมคัรให้ละเอยีด 

2.11 วางแผน ดูระยะเวลาในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้เสร็จและส่งทัน ตาม

เวลาที่ก้าหนด 

2.12 ติดตามเอกสารโครงการวิจัยว่าส่งถึงผูพ้ิจารณาหรือไม่ ท้า Checklist เพื่อให้

ง่ายต่อการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 

3. ขั้นตอนการไปน าเสนอโครงการ 

3.1 หากเป็นไปได้ ควรรู้วา่ใครเป็นกรรมการพิจารณาทุน 

3.2 เตรียม PowerPoint ให้น่าสนใจ 

3.3 ควรซักซ้อมการน้าเสนอ  

3.4 เตรียมจิตใจให้เข้มแข็งพร้อมตอบค้าถาม  


