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บทนา
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กาหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กร ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี มีแผนกลยุทธ์คณะระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2557 - 2561 )
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับองค์กร ใน
การพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นเลิศ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทางาน โดยใช้
หลักการของการจัดการความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้สามารถนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์และทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในองค์กร ให้ไปสู่
ระดับสูงขึ้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยดาเนินการ
พัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรให้เหมาะสม และได้จัดวางระบบการจัดการเพื่อให้เอื้อต่อการนาแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดาเนินงานดังรายการ
ต่อไปนี้
1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนกลยุทธ์คณะระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2557 - 2561 ) ซึ่งได้จากกระบวนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จากประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
นโยบายคณะกรรมการประจาคณะในการจัดทาแผนกลยุทธ์คณะ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 8 ประการ
ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการสาคัญที่จะ
ดาเนินการในรอบระยะเวลาของแผน แผนกลยุทธ์ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ และแผนพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
2)คณะมีการสารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
เพื่อเป็นการกาหนดขอบเขต/
เป้าหมายในการจัดการความรู้ที่ตรงกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรมากที่สุด
3) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (CEO) กาหนดผู้บริหารจัดการความรู้ CKO และทีมงาน KM เพื่อ
ดาเนินการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
4) CKO และทีมงาน KM ร่วมกันพิจารณาหาขอบเขต KM การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM การกาหนด
เป้าหมาย KM และการประเมินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแบบประเมินตนเอง
5) CKO และทีมงาน KM ร่วมกันจัดทาแผนจัดการความรู้ เพื่อกาหนดกิจกรรม ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตลอดจนกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จใน
การดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
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1.1 ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพื่อให้การจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล)คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังต่อไปนี้
1 CKO (Chief Knowledge Officer)
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และร่วมประชุมตัดสินใจ และให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่ทาให้
การจัดการความรู้ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรลุเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาจารย์ ดร.มนัญญา
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
อาจารย์ทรงศักดิ์
อาจารย์สารวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
อาจารย์ชลิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่ กานต์

ปริยวิชญภักดี
ทะแกล้วพันธุ์
แดงฉ่า
ธรรมจารัส
มะลิถอด
วิบูลย์ศิริกุล
ช้างแก้ว
กล้าหาญ

เป็น หัวหน้า KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team
เป็น KM Team

หัวหน้า KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
- จัดทาแผนการจัดการความรู้(KM Action)ตามประเด็นยุทธศาสตร์การการบริหารและการจัดการ
- รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าการดาเนินงาน
- ผลักดันและจัดตั้งทีมงานสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดาเนินการตามแผน
- กากับ ติดตามความก้านหน้าและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงาน
KM Team มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทารายงานความคืบหน้าของงานด้านการจัดการความรู้ในส่วนที่ได้ผิดชอบ
- เป็น Master trainer ด้านการจัดการความรู้

1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. การเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก
3. การเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
5.การพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนสู่การเป็นมืออาชีพ
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559
(ได้คะแนนสูงสุด) คือ
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1. การเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1.3

1.3 เป้าหมาย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย
 ประเด็น ผลงานของอาจารย์
1. ผลงานวิจัย/วิชาการได้รับการยอมรับโดยการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีบุคลากรสายวิชาการทาผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการ
 ประเด็น ผลงานของนักศึกษา
1.ผลงานวิจัย/วิชาการได้รับการยอมรับโดยการเผยแพร่ในระดับชาติ
2.มีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ/วิชาชีพ

1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ดาเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM
ที่เลือกทา สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในมหาวิทยาลัย คือ
1. นโยบายคณะ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสาเร็จในการดาเนินการ
2. ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการจัดการความรู้เช่นระบบพี่เลี้ยง ระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ
3. ทรัพยากรสนับสนุนในการทาโครงการ/กิจกรรม เช่น บุคลากร งบประมาณ
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ขอบเขตของคณะ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอบเขตย่อย KM ที่
(KM Focus Areas)

นักศึกษา

ขอบเขตหลักที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF
1.1การพัฒนาอาจารย์ให้ทาผลงาน 1.ได้รับความรับความรู้ทาง
ทางวิชาการ
วิชาการที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบ TQF
1. 2การพัฒนานักศึกษาเพื่อการ 2.ได้รับการพัฒนาทักษะ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ประชาชน/ผู้มสี ่วนได้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
ส่วนเสีย
1.แนวปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพนักศึกษาของ
คณะที่ได้มาตรฐาน

ขอบเขตหลักที่ 2 การเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้ทุนภายในและภายนอก
2. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ 2.1ได้รับประสบการณ์
2.1 พัฒนาศักยภาพและ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน การบูรณาการเรียนการสอน ทักษะการทาวิจัย
และภายนอก
กับการวิจัย
2.2ได้รับการพัฒนา
2.2พัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการการบูรณาการ
ทักษะการทาวิจัย
เรียนการสอนกับการวิจัย/
การบริการวิชาการ
ขอบเขตหลักที่ 3 การเขียนบทความวิจัยเพือ่ ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 3.1 ได้รับองค์ความรู้จากการ 3.1 การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
วิจัย/การบูรณาการเรียนการ การทาวิจัยและทักษะการ
นานาชาติ
สอนกับการวิจัย
เขียนบทความวิจัย/วิชาการ
3.2พัฒนาศักยภาพและ
ที่ได้รับการยอมรับ
ทักษะการทาวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.นักศึกษาได้รับความรู้ที่
ได้มาตรฐาน
2.บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในทักษะ
วิชาชีพตอบสนองผู้ใช้
บัณฑิต

1.บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย
2.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

1.การประยุกต์ความรู้จาก
การเรียนการสอนมาบูรณา
การกับการวิจัย/บริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น

2.2 การนาผลจากการ
วิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 เกิดกระบวนการ
การบูรณาการการวิจัยกับ
เรียนการสอน/การบริการ
วิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัย

2.1 สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน/ท้องถิ่นโดยการ
พัฒนาโจทย์วิจัยจากท้องถิ่น
2.2การนาผลจากการวิจัยมา
บูรณาการกับการบริการสู่
ท้องถิ่น

3.2 การนาองค์ความรู้
จากการวิจัยมาใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต.

3.1 การนาองค์ความรู้
จากการวิจัยบูรณาการ
เรียนการสอน/การบริการ
วิชาการ
3.2 พัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัย

3.1 สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน/ท้องถิ่นโดยการการ
นาองค์ความรู้การวิจัยมา
บูรณาการกับการบริการสู่
ท้องถิ่น

ขอบเขตหลักที่ 4 การเขียนผลงานวิชาการ
4.การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4.1ได้รับองค์ความรูจ้ าก
4.1ได้พัฒนาสื่อการเรียน
4..1นาองค์ความรู้/สื่อ
4.1มหาวิทยาลัยมี
ของบุคลากร
รูปแบบสื่อการเรียนการสอน การสอนทางวิชาการที่ได้รับ ทางวิชาการ/สื่อการเรียน บุคลากรสายวิชาการที่มี
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ชุมชน/ท้องถิ่น

4.1สร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน/ท้องถิ่นโดยการนา

ที่มีคุณภาพ
4.2ได้รับองค์ความรูจ้ ากการ
วิจัย/การบูรณาการเรียนการ
สอนกับการวิจัย
ขอบเขตหลักที่ 5 การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
5. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 5.1 นักศึกษาได้ความเชื่อมั่น
และสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ
ในการเรียนการสอนของ
อาจารย์
5.2 การให้บริการที่มี
มาตรฐานจากเจ้าหน้าที่

การยอมรับ
การสอนที่ได้ที่ได้รับการ
4.2 ได้พัฒนากระบวนการ ยอมรับในการพัฒนา
จัดการเรียนการสอนที่ได้รับ ท้องถิ่น
การยอมรับ

คุณวุฒิและได้รับการ
ยอมรับตามศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญ

องค์ความรู้ที่ได้รับที่ได้รับ
การยอมรับ
มาพัฒนาท้องถิ่น

5.1.ได้เพิ่มพูนความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน
5.2.เพื่อเพิ่มพูนสมรถนะใน
การทางาน

5.1.ความรู้ความ สามารถ
ของอาจารย์
5.2. การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่

5.1ชุมชนสามารถมารับการ
บริการด้านวิชาการ
5.2.ชุมชนได้รับความ
ประทับใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

5.1.ความมั่นใจในการ
ให้บริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ
5.2 การให้บริการที่ดีของ
เจ้าหน้าที่

ระดับผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารสูงสุด )
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การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกณฑ์การกาหนดขอบเขต KM
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
3.มีโอกาสทาได้สาเร็จสูง
4.ต้องทาคนส่วนใหญ่ในคณะต้องการ
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7 มีความพร้อมในการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้
รวมคะแนน

ขอบเขต KM
ที่1
6
6
6
3
6
3
3

ขอบเขต KM
ที่2
6
6
3
6
6
6
3

ขอบเขต KM
ที่3
6
6
6
6
6
6
6

ขอบเขต KM
ที่4
6
6
3
6
6
6
6

ขอบเขต KM
ที่5
6
3
6
3
6
3
3

33

36

42

39

30

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือมากที่สุด = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>

ระดับผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารสูงสุด )
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เป้าหมาย KM(Desired State) ของหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือขอบเขตหลักที่3 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าหมาย KM (Desired State)

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม

เป้าหมาย KM ที่3
ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อ
 เพื่ อ เป็ น แนวทางและสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในคณะเขี ย น จานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ
บทความวิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
10
(คานวณตามวิธีในตัวบ่งชี้ สมศ. 5)
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมตั ิ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ป้าหมาย KM(Desired State) ของหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือขอบเขตหลักที่ 4 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
เป้าหมาย KM (Desired State)

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม

เป้าหมาย KM ที่4
 เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทาผลงาน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของคณาจารย์
ทางวิชาการและเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของ ประจาทั้งหมด
บุคลากร
 เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีผลงาน/รางวัล อย่างน้อย 1 รางวัล
ในระดับชาติ
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 /ธันวาคม/2559
 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่ อเป็ นแนวทางและสนั บสนุน ให้ บุค ลากรในคณะเขีย นบทความวิจัย /
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ลาดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1.
1.3
1.4

1.5
1.6

กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย
ขั้นตอนไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย

2.
2.1
2.2

คิดเป็นจานวน กระบวนงานและขั้นตอนเท่าไร
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานไหนของคณะที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.

2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1

คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.
หน่วยงานไหนของคณะที่ต้องเรียนรู้ /Learning K.
ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไรที่ต้องเรียนรู้ /Learning K.
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บริการ / Outsource)
หน่วยงานที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.

3.2

ใครบ้างนอกคณะที่ต้องแลกเปลี่ยน /Sharing K.

3.3
3.4
3.4

คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.
หน่วยงานใดที่ต้องเรียนรู้/ Learning K.
ใครบ้างที่อยู่นอกคณะที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
-การเขียนผลงานวิจัย/วิชาการที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
-การเลือกแหล่งเพื่อเผยแพร่ผลงาน
-การนาผลงานมาขอตาแหน่งทางวิชาการ
-รูปแบบการนาเสนอ บรรยาย โปสเตอร์ ตีพิมพ์
ฯลฯ
1 กระบวนการ 2 ขั้นตอน
จานวนผลงานวิจัย/วิชาการที่เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
คณะกรรมการวิจัยของคณะ
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
4 คน
สาขาวิชา
บุคลากรสายวิชาการ
20 คน
มหาวิทยาลัยที่มเี ป็นเครือข่ายประกันคุณภาพ
สานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์ของคณะตามข้อ 3.1ที่มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
9คน(ตัวแทนจากหน่วยงานตามข้อ3.1และ2.3)
หน่วยงานตามข้อ3.1และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานตามข้อ3.1

Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 /ธันวาคม/2559
 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่ อเป็ นแนวทางและสนั บสนุน ให้ บุค ลากรในคณะเขีย นบทความวิจัย /
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ลาดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
3.6
4.
4.1

4.2

คิดเป็นจานวนคน เท่าไรที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
ความรู้ที่จาเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)

25 คน

-ผลงานการวิจัย/วิชาการเพื่อการเผยแพร่ระดับชาติ
มีความรู้ EK อะไรบ้างที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อปรับให้ หรือนานาชาติของบุคลากรในคณะ
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
-การใช้ภาษาอังกฤษในการผลงานการวิจัย/วิชาการ
เพื่อการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ
รายชื่อ/แหล่งที่จะเผยแพร่ผลงานการวิจัย/วิชาการ
มีความรู้ EK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย (ระบุ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)

4.5

การเตรียมความพร้อมและการวางแผนการเขียน
มีความรู้ TK อะไรบ้างที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อปรับให้
บทความวิจัย/วิชาการณ์เพื่อเผยแพร่ระดับชาติหรือ
ทันสมัยกับกาลเวลาและอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
นานาชาติ
ประสบการณ์และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย/
มีความรู้ TK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลยและอยู่
วิชาการณ์เพื่อเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติของ
กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
บุคลากรของคณะ
ความรู้EKที่มี จากข้อ 4.1
จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้างที่เรามีและ เรายังไม่มี
ความรู้EKที่ไม่มี จากข้อ 4.2

4.6

จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้างที่เรามีและ เรายังไม่มี

4.3
4.4

ความรู้ TKที่ไม่มจี ากข้อ4.3-4.4

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 /ธันวาคม/2559
 เป้าหมาย KM (Desired State) :เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทาผลงานทางวิชาการ
และเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:อย่างน้อยร้อยละ 20 ของคณาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาดับ รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1.
1.1

กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM

กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
ประกอบด้วยงานด้านวิชาการและงานวิจัย
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Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 /ธันวาคม/2559
 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่ อเป็ นแนวทางและสนั บสนุน ให้ บุค ลากรในคณะเขีย นบทความวิจัย /
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ลาดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1.2

ขั้นตอนไหนบ้าง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM

1.3

กระบวนงานไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย
ขั้นตอนไหนบ้างเชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย
คิดเป็นจานวน กระบวนงานและขั้นตอนเท่าไร
อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KM และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วย

1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2

กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

2.3
2.4
2.5
2.6
3.

คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.
หน่วยงานไหนของคณะที่ต้องเรียนรู้ /Learning K.
ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไรที่ต้องเรียนรู้ /Learning K.
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ใช้บริการ / Outsource)

หน่วยงานไหนของคณะที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.

ใครบ้างในหน่วยงานที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.

-ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-ขั้นตอนการอบรม สัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
-ขั้นตอนการทาผลงานวิชาการและการเผยแพร่
การทาผลงานทางวิชาการและเข้าสู่กระบวนการทา
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
-การทาผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
-บุคลากรในคณะมีตาแหน่งทางวิชาการ
1 กระบวนการ 2 ขั้นตอน
จานวนบุคลากรที่มีการทาผลงานทางวิชาการและ
เข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผศ.อุบล สมทรง
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
3 คน
สาขาวิชา
บุคลากรสายวิชาการ
20 คน

มหาวิทยาลัยที่มีเป็นเครือข่ายประกันคุณภาพ
สานักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1

หน่วยงานใดที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน / Sharing K.

3.2
3.3

ใครบ้างในคณะที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน /Sharing K.
คิดเป็นจานวนคนเท่าไรที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยน/Sharing K.

3.4

หน่วยงานใดที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
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คณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5 คน(ตัวแทนจากข้อ3.1)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Check List ทวนสอบการกาหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้าหมาย KM (Desired State)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 /ธันวาคม/2559
 เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่ อเป็ นแนวทางและสนั บสนุน ให้ บุค ลากรในคณะเขีย นบทความวิจัย /
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ลาดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
3.5
3.6
4.

ใครบ้างในมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
คิดเป็นจานวนคน เท่าไรที่ต้องเรียนรู้ / Learning K.
ความรู้ที่จาเป็น (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)

บุคลากรสายวิชาการข้อ3.4
25 คน

4.1

1.เอกสารผลงานทางวิชาการของบุคลากรในคณะที่
มีความรู้ EK อะไรบ้างที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อปรับให้
ใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
1.หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.ประสบการณ์และเทคนิคการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

4.2

มีความรู้ EK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลย (ระบุ
มาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)

4.3

-การเตรียมความพร้อมและการวางแผนการทา
มีความรู้ TK อะไรบ้างที่ต้องเข้ากระบวนการจัดการความรู้เพื่อปรับให้
ผลงานทางวิชาการ
ทันสมัยกับกาลเวลาและอยู่กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)

4.5

มีความรู้ TK อะไรบ้างที่จัดการครั้งเดียวแล้วไม่ต้องปรับอีกเลยและอยู่ ประสบการณ์และเทคนิคการทาผลงานทางวิชาการ
กับใครบ้าง (ระบุมาทั้งหมดเท่าที่ทาได้)
ของของบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ความรู้EKที่มี จากข้อ 4.1
จากข้อ 4.1, 4.2 ความรู้ EK อะไรบ้างที่เรามีและ เรายังไม่มี
ความรู้EKที่ไม่มี จากข้อ 4.2

4.6

จากข้อ 4.3, 4.4 ความรู้ TK อะไรบ้างที่เรามีและ เรายังไม่มี

4.4

ความรู้ TKที่ไม่มจี ากข้อ4.3-4.4

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าคณะของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย 2 =มีระดับปานกลาง 3 =มีในระดับที่ดี 4 =มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
ระดับ
คณะฯ มีการจัดประชุมและ
1.1 คณะมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องการจัดการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนใน
ความรู้เพื่อปรับปรุงในเรื่องความรู้ เช่น คณะยังขาดความรู้ที่จาเป็นต้องมี หรือคณะ
ปาน
เรือ่ งการจัดการความรู้เพื่อ
ไม่ได้รวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้ ไม่ทราบว่าคน
กลาง
ปรับปรุงในเรื่อง
ไหนเก่งเรื่องอะไร ฯลฯและมีวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไข ปรับปรุง
กระบวนการความรู้
คณะฯ ดาเนินการแสวงหา
1.2.คณะมี ก ารแสวงหาข้ อ มู ล /ความรู้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จาก และรวบรวมข้อมูลจาก
ปาน
หน่วยงานที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกัน (ถ้ามี)อย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม
แหล่งต่างๆทั้งภายในและ
กลาง
ภายนอก
บุคลากรในคณะฯ มีส่วน
1.3ทุ ก คนในคณะ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสวงหาความคิ ด ใหม่ ๆระดั บ เที ย บเคี ย ง ร่วมในการแสวงหาความคิด
(Benchmarks) และ Best Practices จากคณะและมหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีลักษณะ ใหม่ ๆจากหน่วยงานต่างๆ
ปาน
คล้ า ยคลึ ง กั น (บริ ก ารหรื อ ด าเนิ น งานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ) และคณะและจาก ทั้งภายในและภายนอก
กลาง
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ดาเนินงานที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกัน
คณะฯ มีการถ่ายทอด Best
1.4คณะมีการถ่ายทอด Best Practices อย่างเป็นระบบซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practicesโดยการเขียน
ปาน
Practices ออกมาเป็น เอกสารและการจั ดท าข้อสรุปบทเรียนที่ได้รับ (Lessons Best Practices ออกมาเป็น
กลาง
Learned)
เอกสารและถ่ายทอดสู่
สาธารณะ
คณะฯ เห็นคุณค่าความรู้
1.5คณะเห็ น คุ ณ ค่ า “Tacit Knowledge” หรื อ ความรู้ แ ละทั ก ษะ ที่ อ ยู่ ในตั ว และทักษะ ที่อยู่ในตัว
ปาน
บุ ค ลากร ซึ่ ง เกิ ด จากประสบการณ์ แ ละการเรีย นรู้ ข องแต่ ล ะคน และให้ มี ก าร บุคลากร และมีการจัด
กลาง
ถ่ายทอดความรู้และทักษะนั้น ๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับบุคลากรของคณะ

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 2 - ภาวะผู้นา
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าคณะของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับ
ใด
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย 2 =มีระดับปานกลาง 3 =มีในระดับที่ดี 4 =มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 2 ภาวะผู้นา
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
ระดับ
มีการกาหนดให้มีการจัดการ
ความรู้เป็นกลยุทธ์ในคณะ
2.2 ผู้ บ ริ ห ารตระหนั ก ว่ า ความรู้ เป็ น สิ น ทรั พ ย์ (Knowledge Asset) ที่ มีการส่งเสริมการนาความรู้ที่มี
2.1 ผู้บริหารกาหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในคณะ
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ดี
ปาน

สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคณะได้และมีการจัดทากลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อ
นาสินทรัพ ย์ค วามรู้ที่มี อยู่ไปใช้ป ระโยชน์ (เช่น ทางานอย่างมี ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลมากขึ้นให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการสร้างความพึง
พอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น)
2.3 คณะเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อส่งเสริม Core Competencies
เดิม ที่มี อยู่ ให้ แข็ ง แกร่ง ขึ้ น และพัฒ นา Core Competencies ใหม่ๆ (Core
Competencies หมายถึ ง ความเก่ ง หรื อ ความสามารถเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย)
2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ของคณะเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่
คณะใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผลและให้ผลตอบแทนบุคลากร

อยู่ไปใช้ประโยชน์อาทิการ
จัดระบบพี่เลี้ยงในคณะฯ ในการ
พัฒนางานทางวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม
มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรการสอดคล้องกับ
ศาสตร์เฉพาะทางหรือสาขาที่
ปฏิบัติงานเช่นฝึกอบรมวิชาการ
ต่างๆ
การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์
ความรู้ของคณะเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ทคี่ ณะใช้ประกอบใน
การพิจารณาในการ ประเมินผล
และให้ผลตอบแทนบุคลากร

กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
แบบประเมินมหาวิทยาลัยตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 3 - วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าคณะของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย 2 =มีระดับปานกลาง 3 =มีในระดับที่ดี 4 =มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่ ระดับ
3.1 คณะส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

3.2บุคลากรในคณะทางานโดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน
3.3คณะตระหนักว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูน
คุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4คณะส่งเสริมให้บคุ ลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อสิ ระในการคิด และการทางาน
รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
3.5ทุกคนในคณะถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

คณะส่งเสริมและให้
การสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรในคณะอย่าง
เป็นรูปธรรม
บุคลากรในคณะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่
คณะตระหนักและมี
การส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ให้บุคลากรใน
คณะ
มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการ
สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
อย่างเป็นรูปธรรม
มีการส่งเสริมและการ
รณรงค์การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้

ดี

ดี
ปาน
กลาง
ดี

ดี

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าคณะของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย 2 =มีระดับปานกลาง 3 =มีในระดับที่ดี 4 =มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
ระดับ
4.1.เทคโนโลยีที่ใช้ช่วยให้ทุกคนในคณะสื่อสารและเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงทั้งภายในคณะ คณะมีเทคโนโลยีและ
และกับภายนอกคณะ
ทรัพยากรด้าน
คอมพิวเตอร์และมี
ช่องทางติดต่อสื่อสารใน
คณะโดยใช้สังคมออนไลน์
ในงานด้านประชาสัมพันธ์
และงานด้านต่างๆ
4.2.เทคโนโลยีที่ใช้ก่อให้เกิดคลังความรู้ของคณะ ( An Institutional Memory ) ที่ทุก
มีกระบวนการจัดตั้งคลัง
คนในคณะสามารถเข้าถึงได้
ความรู้ของคณะโดยการ
นาความรู้ด้านวิชาการของ
บุคลากรของคณะใน
เว็บไซต์
4.3 เทคโนโลยีที่ใช้ทาให้บคุ ลากรในคณะเข้าใจและใกล้ชดิ ผู้มาใช้บริการมากขึ้นเช่น ความ มีการจัดทา แต่ยังไม่เป็น
ต้องการและความคาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เป็นต้น
ที่พอใจของผู้ใช้งาน
4.2คณะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย
มีการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีตามความ
ต้องการของผู้ใช้
4.3 คณะกระตือรือร้นที่จะนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้พนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและ
คณะมีการใช้เครือข่าย
ประสานงานกันได้ดีขึ้น มาใช้ในคณะ
สังคมออนไลต์เพื่อช่วยใน
การสื่อสารของบุคลากร
ของคณะ
4.6 ระบบสารสนเทศของคณะชาญฉลาด (Smart) ให้ข้อมูลได้ทันทีที่เกิดขึ้นจริง (Real
คณะขาดการจัดทาระบบ
Time) และข้อมูลสารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน
สารสนเทศชาญฉลาด
(Smart) ให้ข้อมูลได้ทันที
ที่เกิดขึ้นจริง (Real
Time)

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ไม่มีเลย

แบบประเมินตนเองเรื่องการจัดการความรู้ หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู้
โปรดอ่านข้อความด้านล่างและประเมินว่าคณะของท่านมีการดาเนินการในเรื่องการจัดการความรู้อยู่ในระดับใด
0 =ไม่มีเลย / มีน้อยมาก 1 =มีน้อย 2 =มีระดับปานกลาง 3 =มีในระดับที่ดี 4 =มีในระดับที่ดีมาก
หมวด 5 การวัดผลการจัดการความรู้
สิ่งที่มีอยู่ / ทาอยู่
ระดับ
5.1คณะมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับผลการดาเนินการที่สาคัญของ
คณะผลลัพธ์ในด้านผู้ใช้บริการ ด้านการพัฒนาคณะ ฯลฯ

5.2 คณะมีการกาหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรู้โดยเฉพาะ
5.3จากตัวชี้วัดในข้อ 5.2 คณะสร้างความสมดุลระหว่างตัวชี้วัดที่สามารถตีค่าเป็นตัวเงิน
ได้ง่าย (เช่น ต้นทุนที่ลดได้ ฯลฯ) กับตัวชี้วัดที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ยาก ( เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการได้เร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ )
5.4คณะมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆที่มีสว่ นสาคัญที่ทาให้ฐานความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มพูนขึ้น

คณะมีวิธีการที่สามารถ
เชื่อมโยงการจัดการ
ความรู้กับผลการ
ดาเนินการที่สาคัญของ
คณะ
มีการกาหนดตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานงาน มี
การประเมินความพึงพอใจ
เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
มีการให้นโยบายการ
จัดสรรทรัพยากร

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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– แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : ………คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ลาดับ
1

2

3

4
5

6

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
-ร่วมกันพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรการ
จัดการความรู้เพื่อการเขียนงานวิจัยฯ
-สารวจความรู้ภายในคณะว่ามี
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
-รวบรวมความรู้ที่จาเป็นต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการ
แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
-จัดการเสวนาระดมสมองและสร้าง
องค์ความรู้การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
จัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยทา
เอกสารการจัดการความรู้
จัดทาทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การจัดประมวลและกลั่นกรองความรู้
โดยทบทวนร่วมกันและปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์
จัดทาฐานข้อมูลความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์/เอกสาร
เผยแพร่
จัดช่องทางในการเข้าถึงความรู้
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(เสวนา)
การจัดตั้งระบบพี่เลี้ยง

ระยะเวล
า
ก.ค.57

มี.ค.58

เม.ย.58

เม.ย.58
พ.ค. 58

พ.ค. 58

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

-ร้อยละของบุคลากรที่ทราบถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรด้าน
การจัดการความรู้
-จานวนประเด็นความรู้ที่มี/รูปแบบองค์
ความรู้EK/TK
เอกสารรวบรวมความรู้

ร้อยละ 100

1 ฉบับ

≥15 คน

จานวนเอกสารการจัดการความรู้

≥ 5 เล่ม

ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
จานวนเอกสารการจัดการความรู้ความรู้ที่
ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้

1ทะเบียน

จานวนฐานข้อมูลความรู้

≥1
ฐานข้อมูล

18

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

-

KM TEAM

ดาเนินการ
แล้ว

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการ
เสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้

10,000

กรรมการวิจัย
คณะ

กาลัง
ดาเนินการ

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

กรรมการวิจัย
คณะ

ดาเนินการ

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

กรรมการวิจัย
คณะ

ดาเนินการ

ไฟล์เอกสารคู่มือที่
เผยแพร่
ระบบ ICT
ระบบเครือข่าย
วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการจัด

3,000

KM TEAM

ดาเนินการ

แบบสารวจ

≥ 1 ประเด็น

จานวนบุคลากรเข้าเสวนาระดมสมอง

ช่องทางในการเข้าถึงความรู้
จานวนครั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
(เสวนา)

เครื่องมือ/อุปกรณ์

≥5 เล่ม

≥1 ช่องทาง
≥ 1 ครั้ง

แล้ว

แล้ว
แล้ว

2,000

KM TEAM

ดาเนินการ

แล้ว

7

การเรียนรู้

บุคลากรมีประสบการณ์(ใหม่)ในคณะ พ.ค. 59เขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการ ส.ค. 60
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ทีมพี่เลี้ยง
ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่
จานวนครั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้

≥ 1 ทีม
≥ ร้อยละ10
≥ 1 ครั้ง

กิจกรรม(เสวนา)
คาสั่งแต่งตั้ง
เอกสารการจัดการ
ความรู้

-

KM TEAM

ดาเนินการ

แล้ว
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : ………คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
1
การเตรียมการและ การสร้างความเข้าใจโดยการ
ปรับเปลี่ยน
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อ
พฤติกรรม
สร้างแรงจูงใจการเขียนบทความ
วิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2
การสื่อสาร
การสื่อสารความรู้ช่องทางต่างๆ
อาทิเอกสารจัดการความรู้/
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
3
กระบวนการและ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการ
เครื่องมือ
ดาเนินการตามขั้นตอนกิจกรรม
แผนจัดการความรู้
4
การเรียนรู้
การรวมกลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการ(ชุมชนนักปฏิบัติ)ที่สนใจ
การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ
เพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5
การวัดผล
การประเมินตนเอง
6

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

ให้รางวัล ยกย่อง

ระยะเวลา
ก.ค 59-พ.ค
60

ตัวชี้วดั
จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์/การ
ประชุมสร้างความเข้าใจ

เป้าหมาย
≥3 ครั้ง

เครื่องมือ/อุปกรณ์
เอกสารประกอบการ
ประชุม

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการวิจัย
คณะ

สถานะ
ดาเนินการแล้ว

ก.ค 59-พ.ค
60

จานวนช่องทาง/วิธีการในการสื่อสาร

≥2 ช่องทาง

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

ก.ค 59-พ.ย
59

การรายงานผลการดาเนินงาน/การนา
องค์ความรู้ไปใช้

1เล่ม

เอกสารการจัดการ
ความรู้
ระบบเครือข่าย
วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

พ.ค 59-ส.ค.
60

จานวนกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ(ชุมชน
นักปฏิบัติ)ที่สนใจการเขียนบทความ
วิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

≥1 กลุ่ม

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

ก.ค.-ธ.ค.60

ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้ที่ได้รับการยกย่อง

≥3.51

แบบประเมิน

-

ดาเนินการแล้ว

≥4 คน

ประกาศนียบัตร

1,000

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
KM TEAM

ก.ค 59-ส.ค
60

19

ดาเนินการแล้ว

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทาผลงานทางวิชาการและเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:อย่างน้อยร้อยละ 20 ของคณาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาดับ
กิจกรรม
1
การบ่งชี้ความรู้

2

3

4
5

6

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ

การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู้
การเข้าถึง
ความรู้

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน

วิธีการสู่ความสาเร็จ
-ร่วมกันพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรการจัดการ
ความรู้เพื่อการทาผลงานทางวิชาการฯ
-สารวจความรู้ภายในคณะว่ามีอะไรบ้าง
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
-รวบรวมความรู้ที่จาเป็นต่อการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ โดยการ แสวงหาความรู้
จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กาจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
-จัดการถอดบทเรียนและสร้างองค์
ความรู้การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
จัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยทาเอกสาร
การจัดการความรู้
จัดทาทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการชี้แนะ
แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
การจัดประมวลและกลั่นกรองความรู้
โดยทบทวนร่วมกันและปรับปรุงเนื้อหา
ให้สมบูรณ์
จัดทาฐานข้อมูลความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์/เอกสาร
เผยแพร่
จัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะเวลา
ก.ค.57

ตัวชี้วดั
-ร้อยละของบุคลากรที่ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรด้านการจัดการ
ความรู้
-จานวนประเด็นความรู้ที่มี/รูปแบบองค์ความรู้
EK/TK
ส.ค 57-มี.ค. เอกสารรวบรวมความรู้
58

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(เสวนา)

ส.ค. 60

เม.ย.58

เม.ย.58
ส.ค. 59

เป้าหมาย
≥ 1 ประเด็น

เครื่องมือ/อุปกรณ์
แบบสารวจ
แบบสัมภาษณ์

1 ฉบับ

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการ
อบรม

10,000

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

ไฟล์เอกสารคู่มือที่
เผยแพร่
ระบบ ICT
ระบบเครือข่าย

3,000

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

จานวนบุคลากรเข้าร่วมการถอดบทเรียน

≥15 คน

จานวนเอกสารการจัดการความรู้

≥ 5 เล่ม

ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและเข้าสู่
กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนเอกสารการจัดการความรู้ความรู้ที่ผ่าน
การประมวลและกลั่นกรองความรู้

1ทะเบียน

จานวนฐานข้อมูลความรู้

≥1
ฐานข้อมูล

ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวนครั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน(เสวนา)
20

≥5 เล่ม

≥1 ช่องทาง
≥ 1 ครั้ง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ
KM TEAM ดาเนินการ
แล้ว

กรรมการ ดาเนินการ
วิชาการคณะ แล้ว

กรรมการ
วิจัยคณะ

ดาเนินการ

กรรมการ
วิจัยคณะ

ดาเนินการ

KM TEAM

ดาเนินการ

แล้ว

แล้ว
แล้ว

KM TEAM

ดาเนินการ

7

ความรู้

การจัดตั้งระบบพี่เลี้ยง

ทีมพี่เลี้ยง

การเรียนรู้

บุคลากรมีประสบการณ์(ใหม่)ในคณะ
เขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ส.ค. 60

≥ 1 ทีม

เข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการ

≥ ร้อยละ20

จานวนครั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

≥ 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรม(เสวนา)
เอกสารการจัดการ
ความรู้

แล้ว
-

KM TEAM

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) :เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทาผลงานทางวิชาการและเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:อย่างน้อยร้อยละ 20 ของคณาจารย์ประจาทั้งหมด
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
1
การเตรียมการ การสร้างความเข้าใจโดยการ
และปรับเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อ
พฤติกรรม
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในคณะ
ทาผลงานทางวิชาการและเข้าสู่
กระบวนการทาตาแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากร
2
การสื่อสาร
การสื่อสารความรู้ช่องทางต่างๆ
อาทิเอกสารจัดการความรู้/
เว็บไซต์
3
กระบวนการ
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการ
และเครื่องมือ
ดาเนินการตามขั้นตอนกิจกรรม
แผนจัดการความรู้
4
การเรียนรู้
การรวมกลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการ(ชุมชนนักปฏิบัติ)ที่สนใจ
การทาผลงานทางวิชาการและ
เข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ
5
การวัดผล
การประเมินตนเอง

ระยะเวลา
มิ.ย 59-พ.ค
60

ตัวชี้วดั
จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์/
การประชุมสร้างความเข้าใจ

เป้าหมาย
≥3 ครั้ง

เครื่องมือ/อุปกรณ์
เอกสารประกอบการ
ประชุม

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการวิจัย
คณะ

สถานะ
ดาเนินการแล้ว

มิ.ย 59-พ.ค
60

จานวนช่องทาง/วิธีการในการ
สื่อสาร

≥2 ช่องทาง

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

มิ.ย 59-พ.ค
60

การรายงานผลการดาเนินงาน/
การนาองค์ความรู้ไปใช้

1เล่ม

เอกสารการจัดการ
ความรู้
ระบบเครือข่าย
วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

≥1 กลุ่ม

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

≥3.51

แบบประเมิน

-

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ดาเนินการแล้ว

ก.ค.-ส.ค 60 จานวนกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
(ชุมชนนักปฏิบัติ)ที่สนใจการทา
ผลงานทางวิชาการและเข้าสู่
กระบวนการทาตาแหน่งทาง
วิชาการ
ก.ค.-ธ.ค.60 ผลการประเมินตนเองก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
21

6

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

ให้รางวัล ยกย่อง

ส.ค. 59ส.ค. 60

จานวนผู้ที่ได้รับการยกย่อง

≥4 คน

ประกาศนียบัตร

ดาเนินการแล้ว อ.โดยการ
เสนอชื่อในงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
นศ.ได้รับประกาศนียบัตร
จากนายกสภาฯ
ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

– แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

1,000

KM TEAM

ชื่อหน่วยงาน : ………คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:รางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติอย่างน้อย 1 รางวัล
ลาดับ
1

2

3

4

กิจกรรม
การบ่งชี้ความรู้

การสร้างและ
แสวงหาความรู้

การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

5

การเข้าถึงความรู้

6

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
-ร่วมกันพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรการ
จัดการความรู้เพื่อการเขียนงานวิจัยฯ
-สารวจความรู้ภายในคณะว่ามี
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
-รวบรวมความรู้ที่จาเป็นต่อการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยการ
แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
-จัดการเสวนาระดมสมองและสร้าง
องค์ความรู้การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
จัดหมวดหมู่องค์ความรู้โดยทา
เอกสารการจัดการความรู้
จัดทาทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การจัดประมวลและกลั่นกรองความรู้
โดยทบทวนร่วมกันและปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์
จัดทาฐานข้อมูลความรู้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์/เอกสาร
เผยแพร่
จัดช่องทางในการเข้าถึงความรู้
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(เสวนา)
การจัดตั้งระบบพี่เลี้ยง

ระยะเวล
า
ธ.ค.58

ม.ค.59

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

-ร้อยละของบุคลากรที่ทราบถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กรด้าน
การจัดการความรู้
-จานวนประเด็นความรู้ที่มี/รูปแบบองค์
ความรู้EK/TK
เอกสารรวบรวมความรู้

ร้อยละ 100

1 ฉบับ

≥15 คน

จานวนเอกสารการจัดการความรู้

≥ 5 เล่ม

ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ
จานวนเอกสารการจัดการความรู้ความรู้ที่
ผ่านการประมวลและกลั่นกรองความรู้

1ทะเบียน

จานวนฐานข้อมูลความรู้

≥1
ฐานข้อมูล

ช่องทางในการเข้าถึงความรู้
22
เม.ย.-ก.ค. จานวนครั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี
่ยน
60
(เสวนา)

≥1 ช่องทาง
≥ 1 ครั้ง

ธ.ค.59
ม.ค. 60

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

-

KM TEAM

ดาเนินการ
แล้ว

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการ
เสวนาแลกเปลี่ยน
ความรู้

10,000

กรรมการวิจัย
คณะ

ดาเนินการ
แล้ว

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

กรรมการวิจัย
คณะ

ดาเนินการ
แล้ว

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2,000

กรรมการวิจัย
คณะ

ดาเนินการ

ไฟล์เอกสารคู่มือที่
เผยแพร่
ระบบ ICT
ระบบเครือข่าย
วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการจัด

3,000

KM TEAM

ดาเนินการ
แล้ว

2,000

KM TEAM

ดาเนินการ
แล้ว

แบบสารวจ

≥ 1 ประเด็น

จานวนบุคลากรเข้าเสวนาระดมสมอง
เม.ย.59

เครื่องมือ/อุปกรณ์

≥5 เล่ม

แล้ว

7

การเรียนรู้

นักศึกษามีประสบการณ์(ใหม่)ในการ
เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

ส.ค.59ส.ค.60

ทีมพี่เลี้ยง
ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่
จานวนครั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้

≥ 1 ทีม
≥ ร้อยละ10
≥ 1 ครั้ง

กิจกรรม(เสวนา)
คาสั่งแต่งตั้ง
เอกสารการจัดการ
ความรู้

-

KM TEAM

ดาเนินการ
แล้ว

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : ………คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM:ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ลาดับ
กิจกรรม
1
การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
2
การสื่อสาร

วิธีการสู่ความสาเร็จ
การสร้างความเข้าใจโดยการ
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจการเข้าร่วม
การสื่อสารความรู้ช่องทางต่างๆ
อาทิเอกสารจัดการความรู้/
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการ
ดาเนินการตามขั้นตอนกิจกรรม
แผนจัดการความรู้
การรวมกลุ่มบุคลากรสาย
วิชาการ(ชุมชนนักปฏิบัติ)ที่สนใจ

ระยะเวลา
ก.ค 59-พ.ค
60

ตัวชี้วดั
จานวนครั้งการประชาสัมพันธ์/การ
ประชุมสร้างความเข้าใจ

เป้าหมาย
≥3 ครั้ง

เครื่องมือ/อุปกรณ์
เอกสารประกอบการ
ประชุม

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการวิจัย
คณะ

สถานะ
ดาเนินการแล้ว

ก.ค 59-พ.ค
60

จานวนช่องทาง/วิธีการในการสื่อสาร

≥2 ช่องทาง

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

ก.ค 59-พ.ค
60

การรายงานผลการดาเนินงาน/การนา
องค์ความรู้ไปใช้

1เล่ม

เอกสารการจัดการ
ความรู้
ระบบเครือข่าย
วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

พ.ค 60

จานวนกลุ่มบุคลากรอาจารย์สาย
วิชาการและนักศึกษา(ชุมชนนักปฏิบัติ)
ที่สนใจ
ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนผู้ที่ได้รับการยกย่อง

≥1 กลุ่ม

วัสดุสานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

≥3.51

แบบประเมิน

-

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

≥4 คน

ประกาศนียบัตร

1,000

KM TEAM

ดาเนินการแล้ว

3

กระบวนการและ
เครื่องมือ

4

การเรียนรู้

5

การวัดผล

การประเมินตนเอง

ก.ค.-ธ.ค.60

6

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล

ให้รางวัล ยกย่อง

ส.ค 59-ส.ค
60

ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
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สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
หน่วยที่วัดได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : ค่าน้าหนักของงานวิจัยที่เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ลาดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ.2559

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

กระบวนการจัดการความรู้
1
2
3
4
5
6
7

การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลผลกลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การเรียนรู้

1
2
3
4
5
6

การเตรียมความและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสื่อสาร
กระบวนการและเครื่องมือ
การเรียนรู้
การวัดผล
การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :

10,000
2,000
2,000
3,000
2,000
กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
1,000
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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ปี พ.ศ. 2560
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป้าหมาย KM (Desired State) : เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะทาผลงานทางวิชาการและเข้าสู่กระบวนการทาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
หน่วยที่วัดได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM : อย่างน้อยร้อยละ 20 ของคณาจารย์ประจาทั้งหมด

ลาดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

งบประมาณ
(บาท)

ปี พ.ศ.2559

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

กระบวนการจัดการความรู้
1
2
3
4
5
6
7

การบ่งชี้ความรู้
การสร้างและแสวงหาความรู้
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
การประมวลผลกลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
การเรียนรู้

1
2
3
4
5
6

การเตรียมความและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสื่อสาร
กระบวนการและเครื่องมือ
การเรียนรู้
การวัดผล
การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ :

10,000
2,000
2,000
4,000
2,000
กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
9,000
1,000
(CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)
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ปี พ.ศ. 2560
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

แบบบันทึกผลการจัดทากิจกรรม KM 7 ขั้น
1.ตาแหน่งทางวิชาการ/คานาหน้า..........................นาย/นาง/น.ส. ......................................................................สาขาวิชา....................................................
2.งานวิจัยที่ได้รับ 3 ปีย้อนหลัง
เรื่อง
แหล่งทุน
จานวน เดือน/ปีที่ได้รับทุน สถานะการดาเนินการ
เงิน

3.แหล่งตีพิมพ์/นาเสนอที่คาดว่าจะส่งผลงานเผยแพร่
ชื่อผลงาน

แหล่งตีพิมพ์/ ระดับชาติ/ เดือน/ปีที่คาดว่า
นาเสนอ
นานาชาติ
จะส่ง

คาดการงบประมาณที่ใช้
ในการดาเนินการ

4.ความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากหน่วยงาน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
5.ข้อเสนอแนะ/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ KM 7 ขั้นตอน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
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กาหนดการกิจกรรมจัดการความรู้
“การจัดการความรู้สู่การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติของคณะเทคโนโลยีการเกษตร”
และกิจกรรมเสริมแรงอื่นๆ
1.ทบทวน/การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ในการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ
30 มิ.ย.59
2.การ KM แลกเปลี่ยนภายใน(การเผยแพร่ผลงานและกาหนดกรอบการวิจัย)
2 ส.ค.59
และวาระการประชุมอาจารย์
การแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ในการแข่งขันทักษะ
6 ก.พ.60, 30-31 มี.ค.60
3.การกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและระดมสมองจากคณาจารย์ภายในคณะ
31 ก.ค. 60
4.การอบรมการทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งผลงานทางวิชาการ
9 ส.ค. 60
5.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
21 ส.ค. 60
กาหนดการ KM แลกเปลี่ยนภายใน(การเผยแพร่ผลงานและกาหนดกรอบการวิจัย)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 8.30-9.00 น.
เวลา 9.00-10.00 น.
เวลา 10.00-10.15 น.
เวลา 10.15-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-15.00 น.

เวลา 15.00-15.15 น.
เวลา 15.15-17.00 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละเวที
อภิปราย
ลงทะเบียนรับเอกสาร
วิทยากรแนะนาแหล่งการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
เบรก
วิทยากรดาเนินการอภิปรายและ
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
เตรียมผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบต่างๆ
พักรับประทานอาหาร
อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเตรียมผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
(ต่อ)
เบรก
อภิปรายตัวอย่างผลงานที่ผ่าน
มาของอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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วิทยากร
รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ
ผศ.อุบล สมทรง
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ
ผศ.อุบล สมทรง

รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ
ผศ.อุบล สมทรง
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กาหนดการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 2 สิงหาคม 2559
ปฏิบัติการ
วิทยากร
เวลา 8.30-9.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 9.00-10.00 น.
วิทยากรติดตามแบ่งกลุ่ม
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
กิจกรรมการเขียนผลงานเพื่อ
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
การเผยแพร่
ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
เวลา 10.00-10.15 น.
เบรก
เวลา 10.15-12.00 น.
วิทยากรแบ่งกลุ่มอภิปรายและ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
เปลี่ยนเรียนรู้วิจารณ์ผลงาน
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
เวลา 12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.00-15.00 น.
วิทยากรแบ่งกลุ่มอภิปราย
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
อภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ประสบการณ์การเตรียมผลงาน ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โนบล
(ต่อ)
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
เวลา 15.00-15.15 น.
เบรก
เวลา 15.15-17.00 น.
สรุปกระบวนการการเตรียม
รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
หมายเหตุ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการตามหมวดเรื่องผลงานประจาสาขาวิชา
1.รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
2.ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
3.ผศ.ดร.นส.พ.มหิศร ประภาสะโนบล
4.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า

หมวดเรื่องผลงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หมวดเรื่องผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หมวดเรื่องผลงานทางสัตวศาสตร์
หมวดเรื่องผลงานทางเกษตรศาสตร์และครุศาสตร์เกษตร
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ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปี 2559
จากบั น ทึ ก การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการเตรี ย มความพร้ อ มคณาจารย์ เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยการแลกเปลี่ยนภายในคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้มีประสบการณ์ตรงรองศาสตราจารย์.ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์มหิศร ประภาสะโนบล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
วิบู ลย์ศิริกุลและดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ า ซึ่ งเป็ นคณาจารย์ค ณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ เป็น ผู้เชี่ย วชาญและมี
ประสบการณ์ตลอดจนองค์ความรู้ภายในบุคคล(Tacit knowledge) ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.บั ญญั ติ ศิริธนาวงศ์อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เคล็ดลับการประสบความสาเร็จในการ ทางานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเริ่มต้นได้จากโจทย์วิจัยในท้องถิ่น
และผู้วิจัยที่มี ความอยากรู้และรักในการทางานวิจัย ตลอดจนการมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ จะทาการวิจัย
การมีศรัทธาและเชื่อมั่นว่าจะทาได้พร้อมทั้งลงมือทาทันทีและทางานอย่างต่อเนื่องนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญ
โดยมีกระบวนการการวางแผนวิจัย การตรวจเอกสาร และวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและแม่นยาในหลักวิชาการ
ร่วมไปกับการพัฒนาแนวคิดการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียน การสอนและการบริการวิชาการการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตลอดจนการวางแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยนับ เป็นหัวใจหลักสาคัญในการพัฒนา
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามประเด็นสาคัญ ที่ขาดไม่ได้คือการเลือกแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ไ ด้
มาตรฐานหากเป็นวารสารระดับชาติจะช่วย เพิ่มความสาคัญและเพิ่มคุณค่าของบทความวิจัยไปด้วย ซึ่งอาจ
พิ จ า ร ณ า ฐ า น ข้ อ มู ล Thai Citation Index (TCI) ข อ ง ศู น ย์ ดั ช นี ก า ร อ้ า ง อิ ง ว า ร ส า ร ไ ท ย
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html ) ในกรณี ต้ อ งการน าเสนอในรู ป แบบตี พิ ม พ์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสาร ผู้นาเสนอผลงานควรศึกษารูปแบบกฏเกณฑ์ หรือข้อกาหนดและ
ดาเนินการตามคาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์ในวารสาร อาทิ ขนาดของกระดาษ ขนาด
ตัวอักษร ส่วนประกอบของต้นฉบับบทความ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร เป็นต้นเพื่อให้รูปแบบถูกต้องเมื่อกอง
บรรณาธิการกลั่นกรองความสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.น.สพ.มหิศร ประภาสะโนบล แนะนาการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติโดยการเผยแพร่งานวิจัยมีรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันไป
ตามกลุ่มเป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร อาทิ การเขียนบทความวิจัยซึ่งเป็นการสรุปกระบวนการวิจัย
ในผลงานวิจัยนั้น โปสเตอร์ เอกสารทางวิชาการ การพูดโดยการนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในรูปแบบ การ
บรรยาย อภิปรายดังนั้นทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ชัดเจน
และตรงประเด็นตรวจสอบจากศัพท์บัญญัติที่ราชบัณฑิตยสถานจัดทาขึ้นในสาขาวิชาต่าง ๆเป็นสิ่งสาคัญ
ในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ด้ ว ยการเขี ย นเป็ น บทความวิ จั ย เพื่ อ จั ด พิ ม พ์ เป็ น รายงานการประชุ ม
(proceedings) โดยเฉพาะการประชุมระดับชาติ/นานาชาติจะมักแจกเป็นซีดีและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้จัด
ดังนั้น จาเป็ นต้องศึก ษารูปแบบ ข้อกาหนดการส่งต้น ฉบับ ที่ต้ องผ่านกระบวนการประเมิน คุณ ภาพให้กอง
บรรณาธิการกลั่นกรองความสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ โดยทั่วไปการประชุม
นานาชาติสามารถส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปกติการเขียนบทความวิจัยในการนาเสนอใน
การประชุมทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมัก มีหลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนบทความวิจั ย
เพื่ อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร แต่อย่างไรก็ตามอาจมีความแตกต่างกันได้บ้างขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของผู้จัด
เช่นเดียวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ จาเป็นต้องศึกษารูปแบบ ข้อกาหนดอาทิ ขนาด ความ
กว้าง ยาวของบอร์ด ซึ่งในการนาเสนอรูปแบบโปสเตอร์สามารถใช้ภาพ และสื่อหลากหลายชนิดอาทิแผ่นพับ
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ความรู้ในการเผยแพร่ได้แจกให้ผู้สนใจด้วย และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ทางวิชาชีพต่อไป
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเริ่มต้น
จากการเลือกแหล่งหรือวารสารเพื่อตีพิมพ์ ปกติจะเลือกวารสารที่มีขอบข่าย (Scope) ที่ตรงกับบทความซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของวารสารฉบับดังกล่าว ส่วนคุณภาพของวารสารพิจารณาจากค่า Impact
factor ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของวารสาร ด้านการเตรียมต้นฉบับ (Manuscript) สิ่งที่บรรณาธิการ หรือผู้
ประเมิน(reviewer) มักพิจารณาเป็นอันดับต้นๆคือความน่าสนใจของบทความ งานที่มีความคิดริเริ่มที่ยังไม่มี
ใครทามาก่อน ความถูกต้องแม่นยาของบทความ รวมทั้งการอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ส่วนเทคนิคการ
เขียนบทความในแต่ละส่วนดังนี้
ชื่อเรื่อง ควรบ่งบอกประเด็นสาคัญของเรื่องที่มีความ เฉพาะเจาะจง และน่าสนใจ
บทคัดย่อ เป็นส่วนที่สาคัญ ที่สุดส่วนใหญ่ จะถูกจากัดจานวนคาและมักเขียนในลาดับสุดท้ายโดยมี
ประเด็นปัญหาของการทาวิจัยหรือวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยอย่างย่อ วิธีการดาเนินการวิจัยและสรุปผลการ
ทดลอง ข้อค้นพบหลักที่ชี้ให้เห็นข้อสรุปที่สาคัญ
บทนา ควรบ่งบอกที่มาของปัญหา ความแตกต่างหรือความโดดเด่นของงานวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิจัย ส่วนวิธีดาเนินการวิจัยควรบ่งบอกกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมักนิยมเขียนโดยใช้
Past tense เสมอ ผลการวิจัยเป็นการเขียนเพื่อบ่งบอกผลที่ได้รับจากการทาวิจัย ควรนาเสนอในรูปแบบที่
เข้าใจได้ง่ายเช่นการใช้แผนภูมิชนิดต่างๆ ส่วนการวิจารณ์ผลนับเป็นส่วนที่มีความสาคัญ ในการนาเสนอการ
แปลผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบผลที่เคยค้นพบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ (จากการตรวจเอกสาร) วิจารณ์
ประเด็นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆแล้วนาเสนอข้อค้นพบและประโยชน์จากงานวิจัยของเรา
สรุป ให้สาระสาคัญของประเด็นที่เราค้นพบในความยาวประมาณ 1-2 ย่อหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล นาเสนอแนวคิดคุณภาพการเผยแพร่งานวิจัยการประชุม
วิชาการระดับชาติ นานาชาติควรเป็นงานวิจัยที่มีคุณ ภาพถูกต้องตามกระบวนการวิจัยมีความคิดริเริ่ม และ
ความคิดใหม่ (new concept or idea)ไม่ซ้างานวิจัยอื่นๆ การเตรียมต้นฉบับ(Manuscript) ต้องตรงตามคา
เสนอแนะ ของวารสาร การ เขียนในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน (clear) เรียงลาดับอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผลงานของเราต้องตรงกับความมุ่งหมายและกลุ่มเรื่อ งของวารสารนั้น ๆ มิ เช่นนั้ นอาจจะได้รับการปฏิเสธ
เนื่องจากเนื้อหาของผลงานไม่ตรงกับประเภทของวารสาร ตามปกติเมื่อส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเป็นค่าตีพิมพ์ อัตราค่าลงตีพิมพ์ก็จะแตกต่างกันไป ส่วนผลการพิจารณา
จะมี 3 กรณี ได้แก่ การตอบรับให้ได้รับการตีพิมพ์ (accept) การส่ง กลับมาให้แก้ไข(revise)และการปฏิเสธ
(reject) การส่งกลับมาให้แก้ไข(revise)ถือเป็นเรื่องปกติในการส่งผลงานตีพิมพ์ ก็ให้เราแก้ไขตามที่ผู้พิจารณา
อ่านผลงานหรือบรรณาธิการให้คาแนะนา บางวารสารส่งกลับมาให้เราแก้ไข 2-3 รอบ แต่อย่างไรก็ตาม การ
แก้ไขผลงานก็แสดงถึงโอกาสที่ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ก็มีสูง ขึ้นตามไปด้วย การส่ง กลับมาแก้ไขจะมีการ
กาหนดเวลาแก้ไขงานมาด้วยเสมอ เจ้าของผลงานต้องแก้ไขงานและส่งกลับภายในเวลาที่กาหนดเสมอ ส่วน
กรณีการปฏิเสธผลงาน เจ้าของผลงานก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจ ลองนาคาแนะคามาปรับปรุงผลงานแล้วนาไปส่ง
วารสารอื่นๆต่อไป ที่สาคัญคือความมุ่งมั่นและความพยายามของเจ้าของผลงานในการฝึกเขียน ฝึกปรือฝีมือ ก็
จะประสบความสาเร็จได้ในวันหน้าแน่นอน ขอให้กาลังใจกับเจ้าของผลงานทุกท่าน
จากบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อขอสู่ตาแหน่งทางวิ ชาการ ใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์
ยกส้าน มีข้อแนะนาในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
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1.ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ดีควรต้องมีการสร้างนวัตกรรมในผลงานทางวิชาการการรวบรวม
และเรียบเรียงข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุดจะสร้างคุณค่าผลงานทางวิชาการของตนเอง
2.ควรวางแผนในการก้ า วสู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไปตลอดเส้ น ทาง ทั้ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอนไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่สอนที่ควรเตรียมความ
พร้อมในการขอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในทุกระดับทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เป็ นต้ น การลงมื อ เขีย นทั นที แ ละกระทาตามแผนที่ วางไว้อ ย่างต่ อ เนื่ องโดยควบคู่ กั บ
การศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการที่ต้องใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ แม้กระทั่งงานประจา
ในพันธกิจ เช่น การบริการวิชาการก็สามารถหยิบยกมาเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์บทความวิจัยหรือโจทย์ใน
การวิจัยและนาผลจากการวิจัยนั้นถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อีกด้วย
3.การนางานวิจัยของตนเองมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจะทาให้เนื้อหาทางวิชาการมี
ความลึกซึ้งกว่าการเรียนเรียงผลงานเพียงจากการอ้างอิงงานวิชาการอื่นเท่านั้น
4.ผู้ทาตาแหน่งผลงานทางวิชาการจะต้องมีความตั้งใจ มีเป้าหมาย ที่จะสร้างและพัฒนาผลงานให้ดี
ที่สุด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เพียงเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการคือ การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เท่านั้น
สิ่งที่ควรระมัดระวังในผลิตผลงานทางวิชาการอาทิ การเนื้อหาไม่ครบถ้วน ชื่อ หัวข้อและเลขหน้าใน
สารบัญกับในเนื้อหาไม่ตรงกัน การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาไม่สม่าเสมอและไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกันไม่
ครบถ้วน หรือมีมากเกินกว่าที่อ้างอิงเป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคที่มักพบเสมอและเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญ
ของการสร้างผลงานทางวิชาการคือการขาดความต่อเนื่องจากข้อจากัดของเวลา มีสาเหตุจากงานประจาและ
งานแทรก ทาให้การผลิตผลงานทางวิชาการล่าช้ากว่ากาหนดเวลาที่วางเป้าหมายดังนั้นการให้ความสาคัญ การ
จัดการเวลา ความตั้งใจจริงและลงมือทางานทันทีอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจของความสาเร็จ
ค าแนะน าเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ โดยผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ศก ร คุ ณ วุ ฒิ ฤท ธิ ร ณ รองคณ บดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าก าร คณ ะเก ษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ภายในบุคคล(Tacit
knowledge) ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ได้นาเสนอแนวคิดการเขียนผลงานวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติให้ประสบความสาเร็จ ควรเริ่มต้นจากการ
มองงานประจาให้เป็นงานวิจัย โดยการฝึก ฝนการมองโจทย์วิจัยหรือปัญหาการวิจัยจากงานประจาเพื่อพัฒนา
เป็ น งานวิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย์ แ ละแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ในองค์ ก รหรื อ ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง ยั ง เป็ น การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและในการเผยแพร่ผลงานวิจัยควรให้ความสาคัญในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในทุกระดับซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้วิจัยและเป็นการเพิ่มโอกาสการต่อยอดงานวิจัยได้ โดยเฉพาะ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสามารถนามาอ้างอิงได้โดยมีลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้ในการ เตรียมความพร้อมของคณาจารย์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในนานาชาติควรพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัยของตนเองเพื่อให้เกิดคุณภาพและการใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติได้ ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง
ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามประเด็ นที่สาคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อม
คณาจารย์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติคือการวางแผนและมีระบบการจัดการงานวิจัย
อย่างครบวงจรและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระยะเวลาสาหรับการเผยแพร่ง านวิจัยที่ดาเนินการกับ
ระยะเวลาการขอทุนวิจัยใหม่ที่ต้องเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ดังจะได้ร่วมกันประชุมกาหนดกรอบวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรร่วมกันในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จานวน 9 กลุ่มเรื่อง นอกจากนี้การวางแผนล่วงหน้าใน
การเลือกแหล่งเผยแพร่งานวิจัยจากค่า Impact Factor และฐานข้อมูล TCI ส่วนประเด็นสาคัญ ที่ขาดไม่ได้
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เลยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือการที่คณาจารย์มีความเข้าใจเรื่องของจรรณยาบรรณนักวิจัยที่ต้องมีคุณธรรม
และมีความซื่อสัตย์โดยมีการอ้างอิงถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรณยาบรรณนักวิจัยจากหนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวปฏิ บัติ ของสานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ ที่นั กวิ จัยทุ กคนควรรู้และให้ค วามส าคัญ ในการ
ประพฤติแ ละปฏิ บั ติต าม สอดคล้ องกั บ ข้ อเสนอแนะของภู สิท ธิ พลายชมพู (2556) ที่ ป รากฏในเอกสาร
ประกอบการอบรมเรื่องการเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตาราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสานักพิมพ์ ที่
ได้เสนอแนะไว้ว่าการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์การจาเป็นต้องมี
ความเข้าใจเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมซึ่งในสถาบันการศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้ ดังนั้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้คณาจารย์เกิดการตระหนักและสร้างความเข้าใจเรื่องจรรณยาบรรณจึงเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ
ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการสามารถส่งผลงานวิจัยในการขอตาแหน่งทางวิชาการได้โดยมีข้อกาหนด กฏเกณฑ์
ตามตารางที่1
อย่างไรก็ตามคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เห็นความสาคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงได้จัดทาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมคณาจารย์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการวิจัยของคณะซึ่ง
มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติโดยการ
พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการสนับสนุนคณาจารย์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ และพัฒนา
กลไกโดยกาหนดขั้นตอนการดาเนินการสนับสนุนคณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ/นานาชาติของ
คณะ(แผนภาพที่ 1) จากการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ สรุป ได้ว่าการวิจัยนั บเป็นพั นธกิจที่สาคัญ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับ ชาติหรือนานาชาติ เป็ น
บทบาทและหน้ าที่ หนึ่งที่ส าคัญ ของคณาจารย์ทุกท่ านที่ไม่ เพียงเป็ นกระบวนการในการพัฒ นาตนเองด้าน
งานวิจัยแล้วแต่ยังเป็นกระบวนการในการพัฒนากระบวนการทางวิชาการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา โดย
การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยการวิจัย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ การสร้างคุณค่าหรือผลกระทบ
จากนวัตกรรมงานวิจัยและการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จาเป็นต้องผ่านกระบวนการเผยแพร่ หรือถ่ายทอด
องค์ความรู้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ทฤษฎีใหม่ หรือจากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นความจาเป็นสาหรับองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
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แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินการสนับสนุนคณาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เสนอขอด้วยตนเอง
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. คณะรับเรื่อง
เลขาคณะกรรมการวิจัยของคณะพิจารณา
เบื้องต้น
3. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการสนับสนุน
(ระบบพี่เลี้ยง)
4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ระบบพี่เลี้ยง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน (ระบบพี่เลี้ยง)

4.ผู้เสนอผลงาน

5แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

5.ผู้เสนอผลงาน

ผ่าน

ไม่ผ่าน
แก้ไข

33

แจ้งผู้เสนอขอ
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ตารางที่ 1 แสดงข้อกาหนดกฎและเกณฑ์ของวิจัย
คานิยาม

งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองงานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูล คาตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อ
การนาวิชาการนั้นไปประยุกต์

รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
(Research Process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทา
วรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ
2.บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ
และสั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่
อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพ
3. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม
ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจัย” นัน้ แล้ว การนา “งานวิจัย” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วน
ใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึง่ จะกระทาไม่ได้

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ
วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
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1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นนความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาให้เป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทา
ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพเกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ที่มา :ภูสิทธิ พลายชมพู ,2556
ทุนวิจัย

การสอน
การบริการ
วิชาการ

บูรณาการ

เผยแพร่
ผลงาน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ดังนั้นการบูรณาการการวิจัยกับความก้าวหน้าในอาชีพของคณาจารย์ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน
ทั้งการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการขอทุนวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติและการนา
ผลงานนั้นไปขอตาแหน่งทางวิชาการ
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ใบสมัคร
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
___________________________________________________________________________
สาขาวิชา.......................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ….............
เรียน

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขาพเจา / นาย / นาง / นางสาว / ผศ. …………………......................................................
มีความประสงคเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
� การเผยแพร่ผลงาน � ระดับชาติ �ระดับนานาชาติ
มีรายละเอียดดังนี้
� งานวิจัย เรื่อง
.......................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาได แนบเอกสารความก้าวหน้าเค้าโครงผลงานมาด้วยแล้ว
และขาพเจ้าขอสัญญาว่าจะตั้งใจอย่างเต็มความสามารถที่จะจัดทาเอกสารดังกล่าวและนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน โดยคาดว่าจะจัดทาให้สาเร็จได้ภายในวันที่ ........ เดือน............พ.ศ. .........
ขอแสดงความนับถือ
(...........................................................................)
ตาแหนง......................................................................
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เอกสารประกอบการอบรม
ภูสิทธิ พลายชมพู ,2556.การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตาราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่ง
ตีพิมพ์ในสานักพิมพ์.เอกสารประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ.คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาพการทา KM
การกาหนดกรอบวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการบริการวิชาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย(สรุปองค์ความรู้จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการจัดการความรู้การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย(สรุปองค์
ความรู้จากการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2560 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานชาติทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและตระหนักในการพัฒนางานตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ พันธกิจของอาจารย์ประกอบด้วยกระบวนการ
บริการวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนควบคู่กับการเรียนการสอน โดยการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ
สาคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ โดยการขับเคลื่อน
การบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม จาเป็นต้องใช้โจทย์
ความต้องการหรือปัญหาจากในท้องถิ่นเพื่อจะให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญซึ่งมาจากสถาบันการศึกษา (การเรียนการสอน )และใช้เครื่องมือจากการวิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือ
แก้ปัญหาจากท้องถิ่น และสั่งสมและใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อนามาบริการ
วิชาการตามแนวหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งเพื่ อ ให้ เกิด ความเข้ม แข็ ง ในชุ มชนคณะได้ ดาเนิน การให้ มี
กระบวนการดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
ผลงานที่ผ่านมาของคณาจารย์(ข้อมูลปีการศึกษา 2559และ2560) ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ
เกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง โดยคณะได้รับทุนวิจัยภายนอก 4,296,000 บาท และได้รับทุนภายใน 50,000
บาท ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่นาเสนอระดับชาติ 36 เรื่อง ร้อยละ 95 และเป็นการนาเสนอในการประชุมวิชาการ
มีเพียงงานวิจัย 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 ที่เป็นการนาเสนอในระดับนานาชาติ ส่วนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์
ร่วมกับนักศึกษามีจานวน 10 ผลงาน
ส่วนที่มาของผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มาจากการได้รับทุนวิจัยของคณาจารย์ทั้งจากภายในและภายนอก
และผลงานทั้งหมดร้อยละ 100 เป็นผลงานบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเงื่อนไขของการได้รับทุน จึง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่จะต้องมีการกาหนดเป้าของหน่วยงานให้มีก ารผลิตผลงานในลักษณะ
ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติในฐาน TCI และระดับนานาชาติที่มี Impact Factor ที่ไม่สูงมากนักเพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์ ในการเผยแพร่ผลงานในขั้นต้น แล้วนาเอาผลงานเหล่านั้นมาขอตาแหน่ง ทาง
วิชาการเป็นโอกาสให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งในปี 2559 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีได้รับทุนวิจัย รวม
เป็นเงิน 4,796,000 บาท ซึ่งรายงานการวิจัยของโครงการวิจัยเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลงานเพื่อ
นาเสนอหรือเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติได้
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-ได้รับทุนวิจยั และดำเนินกำรทดลองวิจยั
-กำรค้นคว้ำเรี ยบเรี ยงเอกสำร
-ประสบกำรณ์กำรบริ กำรวิชำกำร

-รำยงำนผลกำรวิจยั -บทควำมวิจยั
-บทควำมวิชำกำรและผลงำนอื่นๆ

กำรเขียนผลงำน กำรเรี ยบเรี ยงตำมรู ปแบบที่
แหล่งตีพิมพ์กำหนด

พิจำรณำเลือกแหล่งที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชำติและนำนำชำติ

กำรเข้ำรับกำรส่ งเสริ มโดยกระบวนกำร KM
ระบบพี่เลี้ยง ผูม้ ีประสบกำรณ์มำกกว่ำถ่ำยทอด
และช่วยเหลือผูม้ ีประสบกำรณ์นอ้ ยกว่ำ

กำรขอตำแหน่งทำง
วิชำกำร
การเรี ยนการสอน
• ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการ
สอน ตารา

กำรติดต่อ ลงทะเบียนกับ
แหล่งตีพิมพ์เพื่อขอ
เผยแพร่ ผลงำน

ผลงำนได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

บริการวิชาการ
• ปั ญหา/คาตอบ

กำรขอรับทุน
สนับสนุนกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่
ทุนวิจยั นวัตกรรม
งำนสร้ำงสรรค์

วิจยั
• โจทย์/ผลการวิจยั

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับชาติและนานาชาติ
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การส่ งเสริมด้ วยการขอทุนวิจัย อบรมการเขียนบทความและทุนเผยแพร่ ผลงาน

การเสริมแรงด้ วยระบบการขอตาแหน่ งทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติให้เกิดการยอมรับ ยังสะท้อนให้เห็นผลจากการบริหาร
จัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร กล่าคือ หลักการและแนวทางปฏิบัติของอาจารย์ในคณะได้
คานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเองโดยใช้ความรอบรู้อย่างถูกหลักวิชาการและวิชาชีพ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรม การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ (ดังภาพที่ 3)

41

ทางสายกลาง

พอประมาณ

ภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
นาสู่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน / เตรียมพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและผลลัพธ์ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : ดัดแปลงจาก www.sufficiencyeconomy.com
การสรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.การดาเนินการตามขั้นตอนในระบบพี่เลี้ยงได้จัดตั้ง อาจารย์ผู้มีป ระสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ ดี
จานวน 4 คน ได้แก่ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล ผศ.ดร. นส.พ.มหิศร ประภาสะ
โนบล ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญและดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า เป็นพี่เลี้ยงทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา ถ่ายทอด
ประสบการณ์และช่วยเหลือ ตรวจอ่าน แก้ไข ผลงานก่อนการส่งเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.เป้าหมายในการตีพิมพ์ระดับชาติให้กาหนดให้เป็นแหล่งตีพิมพ์ที่ระบุไว้บนฐานข้อมูล TCI ผศ.ดร.
จินตนา ให้ข้อสังเกตว่าจะต้องเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง การขออยู่ในฐาน TCI จะอยู่ได้
คราวละ 5 ปี ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้จากบรรณาธิการของวารสารนั้นๆ ส่วนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
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ในขั้นต้นสามารถเลือกได้จาก Journal ที่มี Impact Factor ต่า scope การรับเรื่องตีพิมพ์กว้างๆจะยอมรับ
การตีพิมพ์ได้ง่าย แต่ถ้าเป็น Journal ที่มี Impact Factor สูง scope การรับเรื่องตีพิมพ์แคบ มีความเฉพาะ
ทางการคัดกรองก็จะสูง โอกาสการตอบรับในเบื้องต้นค่อนข้างจะยาก หากอาจารย์ท่านใดมีความกังวลใจเรื่อง
หลักภาษาการเขียนภาษาอังกฤษ ก็สามารถหาผู้ช่วยที่รับจ้างด้านนี้ได้ ราคาการตรวจแก้ไ ขตามหลักไวยาการณ์
บทความสายวิทย์จะอยู่ที่ 7,000-8,000 บาท/เรื่อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หากตรวจเฉพาะบทคัดย่อ พี่
เลี้ยงภายในคณะสามารถตรวจแก้ให้ได้
3.ควรวางกรอบการวิจัยในการของบประมาณปีต่อไปของคณะ เพื่อการกาหนดทิศทางการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผ ลงานและด าเนิ น การวางเป้ าหมายระดั บ ของแหล่ ง ตี พิ ม พ์ ไ ว้ ล่ว งหน้ า โดยคณาจารย์ไ ด้ ร่ว มกั น
พิจ ารณากาหนดกรอบการวิจัย จากกรอบการวิจั ยที่ คอบช. ให้ทุ น อุด หนุ น ปีง บประมาณ 2560 แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 9 กลุ่มเรื่องจากทั้งหมด
25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
เรื่องที่
6
7
9
10.
12.
15.
19.
23.
25.

กลุ่มเรื่อง
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
สัตว์เศรษฐกิจ
สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค และการค้า
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ทาให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพ
คณะสามารถประเมินศักยภาพและสร้างแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์ให้มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
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ภาคผนวก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ป ระชุม วิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมี ผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ
25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้ อย 3 ประเทศ และรวมกัน แล้วไม่น้ อยกว่าร้อยละ 25** บทความในการประชุ ม
วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้ กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณา
คัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI รอบที่ 3 พ .ศ.2558 (31 พ .
ค.58)ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ได้ทาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งในการประเมินที่ผ่านไปทั้ง 2 รอบ ที่ผ่านมานั้น มีระยะเวลาใน
การรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที3่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้ง
เตือนเพื่อให้ส่งข้อมูลเพื่อทาการประเมินวารสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 รอบ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน
พฤศจิกายน) ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี
คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
-วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
-วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI
-วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน
อนาคต
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บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้
ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ลาดับ ISSN ชื่อวารสาร
เจ้าของ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ สาขา
2351-0617
ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome.
Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22465-437X ASEAN Journal of Education Suan Dusit University1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32408-1914
International Journal of Management, Business, and Economics Sripatum University,
Bangkok
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41906-8190
Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU)
International Buddhist Studies College (IBSC) Mahachulalongkornrajavidyalaya University
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1809
Rangsit Journal of Educational Studies คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
62539-5866
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2350-9996
บูรพาเวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2350-9392
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1078
มหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-6813
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0125-4235
ลาปางเวชสาร โรงพยาบาลลาปาง2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1513-2498
วชิรสารการพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินท
ราธิราช 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2456-3578
วารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-122X
วารสาร มทร. อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-249X
วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0125-684X
วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
0858-6632
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี
2
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2286-8399
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-1280
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศ
ไทย) 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2392-5671
วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1906-7321
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9775
วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2351-0943
วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2392-5507
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1960-8735
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-6809
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-9301
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0829
วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0858-527X
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0857-037X
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-2473
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สานักวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9902
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2286-7244
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2392-5779
วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2287-092X
วารสารราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-0942
วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0125-2380
วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2392-5477
วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2392-5957
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2408-2279
วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิทยาลัยเซาธ์อสี ท์
บางกอก 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0857-5975
วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2351-0579
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2228-9135
วารสารวิชาการนานาชาติ BUILT คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2229-2306
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0390
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2392-5523
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1906-8824
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2392-5787
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2350-9953
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง 2
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2287-0083
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1513-038X
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2392-5884
วารสารศิลป์ พีระศรี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0859-8800
วารสารศิลปกรรมบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2351-0285
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0048
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(Thai-Nichi Institute of Technology)
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2351-0056
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2465-3705
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0859-4880
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สาขาภาคเหนือ 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-8287
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0125-0744
วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0858-6527
วิทยาสารทันตสาธารณสุข สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2408-0837
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2228-804x
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46

47

หมายเหตุ*
วารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจาปี พ.ศ. 2560 (ระหว่าง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ที่ไม่ปรากฏชื่อวารสาร (คือ วารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI)
ทางศูนย์ TCI จะทาการส่งหนังสือแจ้งเพื่อให้ท่านปรับปรุงคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ต่อไป และท่านสามารถ
ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้ในการประเมินครัง้ ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28
กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งทาง
ศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไป
หากวารสารกลุ่มที่ 2 ที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจาปี พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์) ต้องการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร ศูนย์ TCI ขอให้ท่านปรับปรุง
คุณภาพของวารสารตามเกณฑ์ และส่งข้อมูลเพื่อทาการประเมินคุณภาพวารสารครั้งต่อไปในปี 2563 ซึ่งทาง
ศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ต่อไปที่มา
:http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
นาเสนอวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ในงานเสวนา การเกษตรก้าวไกล ไทยแลนด์ 4.0
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตตรงตามปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาการสัตวศาสตร์ คือเป็นผู้มี
ความรู้ คุณธรรม มีทักษะและความสามารถผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลในการผลิตสัตว์ ดังนั้น ภารกิจที่
สาคัญในการพัฒนานักศึกษา คือต้องมีกระบวนการส่ง เสริมสนับสนุนและเอื้ออานวยปัจจัยต่างๆในการเพิ่ม
ศักยภาพต่อพฤติกรรมที่มีผลต่อนักศึกษา ดังนั้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์จึงได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
การคล้องโคระดับชาติจนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนส่งผลให้การแข่งขันหรือการดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทาให้ได้รับรางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง 8 ปี นั่นคือกระบวนการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นหัวใจสาคัญ ของการดาเนินงาน
และมีอาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เป็นแรงผลักดันที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อน และสิ่งสาคัญ คือนักศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนการทางานของทีม ตลอดจนได้รับการถ่ายทอด
เทคนิค ประสบการณ์และสร้างผลงานในปีต่อไป
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