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รายงานกจิกรรมการจัดการความรู้ (KM)  

เรื่อง  การบริหารจัดการด้านงานวิจัย   

ภายใต้โครงการ การศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา และด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม    

ในวนัที่ 22  พฤษภาคม  2557  ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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รายงานกิจกรรมการจดัการความรู้ (KM)  

เรื่อง การบริหารจดัการงานวจิัย  ภายใต้โครงการ การศกึษาดูงาน การจัดการศกึษา  

และด้านสังคมศลิปวัฒนธรรม    ในวันท่ี 22  พฤษภาคม  2557  ณ จังหวัดภูเก็ต 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  สรวมศริิ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์  เนยีมทรัพย์ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์  ทองวิทยา 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน  บัวจูม 

8. อาจารย์  ดร. วินัย  โยธินศิริกุล 

9. อาจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น 

10. อาจารย์ ดร. ววิัฒน์  พัฒนาวงค์ 

11. อาจารย์สพ.ญ. ดร. กฎดา  ชูเกียรตศิริิ 

12. อาจารย์จุฬากร  ปานะถึก 

13. นายเผ่าพงษ์  ปูระณะพงษ์ 

14. นายครรชิต  ชมภูพันธ์ 

15. นายอภิชาติ  หมั่นวิชา 

16. นายกิตตพิงษ์  ทิพยะ 

17. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล 

18. นายโยธิน  นันตา 

19. นางรจนา  อุดมรักษ์ 

20. นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา 

21. นางสาวจิราพรรณ์  จิตรท์ะวงศ์ 
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ประเด็นปัญหา 

- การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556   

ผลในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย มีจ านวนตัวชี้วัด  10 ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมายตามแผน จ านวน  3  ตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละความส าเร็จคือ 44.14  

- การรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556  ผล

การด าเนินในมิติที่ 2 การวิจัย ซึ่งมตีัวชีว้ัดจ านวน 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จ านวน  

2 ตัวชี้วัด  

- การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)   

ผลในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย มีจ านวนตัวชี้วัด  8 ตัวชี้วัด 

มีผลกาด าเนินงาน จ านวน  3  ตัวชี้วัด   

- การรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557  (6 

เดือน) ผลการด าเนนิในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3  ความเป็นเลิศดา้นงานวิจัย ซึ่งมตีัวชีว้ัด

จ านวน 5 ตัวชีว้ัด มีผลการด าเนนิงาน 3 ตัวชี้วัด  

สรุปประเด็นปัญหา  

1. จ านวนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมีน้อย 

2. จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพรใ่นวารสารทั้งในระดับชาติ 

และนานาชาติมีน้อย 

3. จ านวนบุคลากรที่ท างานวิจัยมีนอ้ย 

 

ประเด็นความรู้ที่ได้รับ 

 บุคลากรสายวิชาการของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับความรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยอาจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงค์   ในเรื่อง “เทคนิคการหาแหล่งทุนวิจัย” ดังนี้ 

1. เทคนิคการหาแหล่งทุนวิจัย ผู้ที่จะท างานวิจัยต้องมโีครงรา่งงานวิจัยอยู่ก่อนแล้ว และจะ

หาแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ช่วงประมาณกลางปีงบประมาณ ถึงปลายปีงบประมาณ ซึ่งแหล่ง

ทุนแตล่ะแหล่งพอมีงบประมาณที่สามารถจัดสรรให้ทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ในแตล่ะ

ปีงบประมาณ 
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2.  คณะฯ ควรมีจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้(KM)  เพื่อร่วมกันก าหนดโจทย์วจิัย และตั้ง

ทีมวจิัยในการด าเนินงานวิจัย เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

3. มีการท างานวิจัยที่เป็นทีมวจิัย 

 

องค์ความรู้อื่น ๆ จากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

1. ผศ. ดร. นรินทร์  ทองวิทยา  ได้ให้ค าแนะน าให้คณะฯ มีการท าหนังสอืแจง้เวียนข้อมูลของช่ือ

วารสารที่ตพีิมพท์ั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งขอ้มูลค่าน้ าหนักของวารสารต่าง ๆ ให้

บุคลากรในคณะฯ รับทราบ 

2. คณะฯ ควรมกีารประสานงานกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผูร้่วมวิจัย   

3. บุคลากรของคณะฯ ที่ท างานวิจัย หรอืงานสรรค์ควรมีการอา้งองิงานวิจัยของบุคลากรในคณะ

เพื่อเป็นการเพิ่มบทความวิจัยที่รับการอ้างอิง 

4. คณะฯ ควรมกีารประสานงานกับผูท้ี่รับทุนวิจัยของคณะฯ ให้มกีารตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

5. คณะฯ ควรมกีารประสานงานกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ

จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ 

คณะฯ ควรน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว  ไปวิเคราะห์ และวางแผนการ

ด าเนินงานด้านการวิจัย โดยน าเข้าพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการวิชาการและวิจัย  และ

เห็นควรใหม้ีการน าองค์ความรูท้ี่ได้รับไปเผยแพร่ทางเวปไซต์ของคณะฯ 
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ภาคผนวก 

 
 

 
 


