
 
 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี

 

1. ชื่อผู้ให้แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ดร.เอกรัฐ        ชะอุมเอียด  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

2. ผศ.สุพรรัตน์     ทองฟัก   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

3. อ.ศุภชัย          ชุมนุมวัฒน์  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

4. ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์    ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

5. อ.อำรยำ   นุ่มนิ่ม   ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

6. อ.ศิริภรณ์   บุญประกอบ  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

7. อ.รัชฎำภรณ์   แสนประสิทธิ์  ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

2. หน่วยงานที่สังกัด 

 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ 

  ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
  ด้ำนกำรส่งเสริมและเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

  ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 

4. ชื่อเรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ 

5. ความเป็นมา 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยทำงวิชำชีพและ
วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน จ ำนวนมำก และสำมำรถน ำมำบูรณำกำรในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ชุมชนและสังคม ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ภำยหลังจำกที่มีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยในปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำมี
โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนทุนทั้งจำกแหล่งทุนภำยในและภำยนอก แต่อย่ำงไรก็ตำมสิ่งส ำคัญของ
กำรท ำงำนวิจัยคือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่สำธำรณะทั้งในรูปแบบของผลงำนตีพิมพ์หรืองำนสร้ ำงสรรค์ 
ซึ่งในปัจจุบันมีงำนประชุมวิชำกำรต่ำง ๆ เกิดขึ้นมำกมำยให้ได้ไปเผยแพร่ผลงำน รวมทั้งกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำรในวำรสำรต่ำง ๆ อีกด้วย ดังนั้น คณะจึงเล็งเห็นว่ำกำรเขียนผลงำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวำรสำรที่มีคุณภำพจึงมีควำมส ำคัญทั้งต่อนักวิจัย มหำวิทยำลัย และแวดวงวิชำกำร จึงได้จัด
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยจำกผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์มำถอด
บทเรียนเพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ เพ่ือน ำมำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่นักวิจัยและบุคลำกรของคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีกำรเกษตรเพ่ือพัฒำตนเองต่อไปในอนำคต 

  



6. กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้   
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มีบุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำยทำงวิชำชีพและ

วิทยำศำสตร์พ้ืนฐำน จ ำนวนมำก และสำมำรถน ำมำบูรณำกำรในกำรสร้ำงผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้ ชุมชนและสังคม ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ภำยหลัง
จำกที่มีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
และสถำนประกอบกำร โดยขั้นตอนที่ 1 กำรบ่งชี้ควำมรู้ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ข้อเสนอโครงกำรเพ่ือระดมควำมคิดวิเครำะห์เพ่ือหำโจทย์วิจัยชุมชนและผู้ประกอบกำร โดยอำจำรย์และ
บุคลำกรได้เข้ำร่วมโครงกำร กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำรเชิงพ้ืนที่ด้ำนเกษตรและ
อำหำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม 

  
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
แสวงหำควำมรู้จำกอำจำรย์บุคลำกรทั้ง 4 คณะ ที่ได้เข้ำร่วมจัดกิจกรรมกำรระดมควำมคิด วิเครำะห์

สังเครำะห์ จำกโจทย์วิจัยของชุมชนและผู้ประกอบกำร ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก และ เพ่ือให้อำจำรย์และ

บุคลำกรเข้ำถึงผู้ใช้ผลงำนวิจัย และน ำประเด็นปัญหำมำพัฒนำเป็นโจทย์วิจัยที่ตอบสนองผู้ใช้  และสร้ำง

เครือข่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร/ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนเกษตรและอำหำรจำกกำรวิจัยและบริกำร

ทำงวิชำกำร  

 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

โดยหลังจำกกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้จำกโจทย์วิจัย ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็น

ระบบ โดยได้สรุปประเด็นปัญหำ /ข้อเสนอควำมต้องงกำรในกำรพัฒนำ ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำเป็นข้อเสนอ

โครงกำรวิจัยภำยใต้หัวข้อเรื่อ กำรพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตอำหำรในระบบโซ่อุปทำนของกำรผลิต

กวำงเชิงพำนิช  ผลกระทบและกำรจัดกำรองค์ควำมรู้  (โครงกำรชุด) ประกอบไปด้วยโครงกำรย่อยจ ำนวน  

6 โครงกำรย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอความต้องการในการพัฒนา ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ 

ที ่ หัวข้อวิจัย ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย หน่วยงาน 
งบประมาณที่

คาดว่าจะใช้ 

แหล่งทุนที่

คาดว่าจะขอ 

1 กำรพัฒนำสูตรและกระบวนกำร

ผลิตอำหำรในระบบโซ่อุปทำนของ

กำรผลิตกวำงเชิงพำนิช  ผลกระทบ

และกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 

ดร.เอกรัฐ  ชะอุมเอียด พิษณุโลก 3,500,000 ทุนประจ ำปี 

วช. 

ปีงบประมำณ 

2562 

  โครงกำรย่อยที ่ 1  โซ่อุปทำนของ

อำหำรและกระบงนกำรผลิตอำหำร

อำหำรกวำงเชิงพำนิช 

ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก 

และคณะ 

พิษณุโลก   

  โครงกำรย่อยที ่ 2  กระบวนกำร

ผลิตหญ้ำแห้งปลอดจุลินทรีย์ก่อโรค 

อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ 

และคณะ 

พิษณุโลก   

  โครงกำรย่อยที ่ 3  กำรพัฒนำกำร

ผลิตสูตรอำหำรกวำงส ำเร็จรูปที่เร่ง

กำรสร้ำงเขำ  และส่งเสริมคุณภำพ

เนื้อกวำง 

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อย

เพ็ชร์  และคณะ 

พิษณุโลก   

  โครงกำรย่อยที ่ 4  ระบบ

สำรสนเทศกำรให้อำหำรกวำงแบบ 

Real Time 

อ.อำรยำ นุ่มนิ่ม และ

คณะ 

พิษณุโลก   

  โครงกำรย่อยที ่ 5  กำรสร้ำงและ

พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้  3 ภำษำ 

ส ำหรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้กระบวนกำร

ผลิตอำหำรกวำงเชิงพำนิชย์ 

อ.ศิริภรณ์ บุญประกอบ 

และคณะ 

พิษณุโลก   



ที ่ หัวข้อวิจัย ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย หน่วยงาน 
งบประมาณที่

คาดว่าจะใช้ 

แหล่งทุนที่

คาดว่าจะขอ 

  โครงกำรย่อยที ่ 6  กำรศึกษำ

ผลกระทบของธุรกิจกำรผลิตกวำง

เชิงพำนิชย์ และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 

อ.รัชฎำภรณ์ แสน

ประสิทธิ์ และคณะ 

พิษณุโลก   

 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำรจัดประชุมวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยของโครงกำรย่อย ทุกวันพุธคำบ
กิจกรรม เพ่ือน ำมำกำรจัดประชุมวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย ของโครงกำรย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงกำรหลัก 
เกิดกำรสร้ำงผลลัพธ์ของกิจกรรมย่อย  
 
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้  
- โดยจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ของโครงกำรย่อย เพ่ือให้แต่ละโครงกำรย่อยได้เสนอควำมคิดกำร
เข้ำถึงตัวโจทย์วิจัยเพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ กำรน ำมำบูรณำกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 
- กำรใช้กลุ่ม Line เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อระหว่ำงโครงกำรย่อยกับโครงกำรหลัก และเกิดกำรเข้ำถึงควำมรู้
ได้รวดเร็วมำกกว่ำกำรสื่อสำรแบบเดิม โดยให้ช่องทำงกำรติดต่อผ่ำน Line กลุ่ม  
- และกำรใช้ระบบกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรโดยกำรส่ง E-mail มำยังผู้ดูแลโครงกำร หรือ
หัวหน้ำโครงกำรหลัก 
 
ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
- เกิดกิจกรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรจัดโครงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและบริกำรทำงวิชำกำรเชิงพ้ืนที่ด้ำนเกษตรและอำหำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม  โดยกำรติดตำมจะเป็นลักษณะกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรทบทวนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรย่อย ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดให้แผนงำน และน ำมำพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้  
กำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกำรหำโจทย์วิจัยจำกชุมชน สำมำรถเข้ำถึงประเด็น
ปัญหำของผู้ใช้เพ่ือน ำมำพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยได้อย่ำงมีคุณภำพ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำมีศักยภำพในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเชี่ยวชำญในวิทยำกำรด้ำนเกษตรและอำหำรที่เกิดจำก
กำรบูรณำกำรศำสตร์หลำกหลำยสำขำ 
 



7. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

1. การสร้างงานวิจัย 

1.1 ควรท ำงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้มีฐำนข้อมูลส ำหรับกำรตอบโจทย์จำกชุมชน 

1.2 ควรเลือกโจทย์วิจัย/ขอบเขตงำนวิจัย ที่จะสำมำรถน ำผลกำรวิจัยมำต่อยอดได้ 

1.3 ควรก ำหนดเป้ำหมำยหรือก ำหนดโจทย์วิจยั 

1.4 กำรท ำงำนวิจัยที่มี ที่ปรึกษำ/ผู้ร่วมวิจัย ใหมี้หลำยรปูแบบ หลำยศำสตร ์ 

1.5 ควรมีกำรสนับสนุนใหบุ้คลำกรท ำงำนวิจยัเป็นทีม 

2. การเตรียมความพร้อมก่อนได้โจทย์จากชุมชน 

2.1 กำรพิจำรณำหวัข้อหรือโจทย์ ต้องศึกษำควำมต้องกำรจำกชุมชนเกีย่วกับหวัข้อวิจัยทีจ่ะน ำมำ

กลั่นกรองใหล้ะเอียด 

2.2 ระดมสมองวิเครำะหส์ังเครำะหโ์จทย์ และน ำมำประชุมเพ่ือพิจำรณำเกีย่วกับโจทย์ที่ได้มำกโดย

กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และคณะกรรมกำรติดตำม รำยงำน ประเมินผล 

2.3 และประชุม เพ่ือพิจำรณำโครงกำรย่อย ใหส้อดคล้องกับโครงกำรหลักและน ำมำบูรณำกำรกับกำร

เรยีนกำรสอน งำนวิจยั หรอืงำนบรกิำรวิชำกำร 

 
 
 
 
 

  



  

 

สรุปการรับข้อเสนอการวิจัยจากโครงการบริการทางวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการ 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่  

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

ที ่ โครงการบริการวิชาการ สถานประกอบการ ประเด็นปัญหา/ 

ความต้องการ 

แนวทางวิจัย/ช่วยเหลือ 

 มทร.ล้านนา ล าปาง    

1 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

แปรรูปผลิตภณัฑ์จำกเมี่ยงหมัก

และใบชำเมี่ยง (Camellia 

sinensis var assamica) เพื่อ

สร้ำงมลูค่ำเพิ่มผลิตภณัฑ์ชุมชน

ผู้แปรรปูใบชำเมี่ยง 

กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป

ผลิตภณัฑ์จำกใบชำเมีย่งหรือชำ

ป่ำ โครงกำรหลวงบ้ำนแม่แพะ 

บ้ำนแม่เลย หมู่ 1 ต.สะเมิง

เหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ่

- รูปแบบผลติภณัฑ์จำก

เมี่ยงหมักและใบชำเมี่ยงมี

รูปแบบไม่หลำกหลำย 

- กำรพัฒนำผลติภณัฑ์จำก

ใบชำเมี่ยงในรูปแบบอ่ืน 

2 โครงกำรพัฒนำกำรผลิตกล้วย

หอมทองอบน้ ำผึ้ง และเทคนิค

กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำเพื่อ

เพิ่มมูลค่ำกล้วยหอมทองตก

เกรด 

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกล้วยหอม

ทองบ้ำนแม่กวัก อ.งำว จ.

ล ำปำง  

- มีผลกล้วยท่ีมีขนำดไมไ่ด้

มำตรฐำนจ ำนวนมำกซึ่งมี

รำคำถูก ขำยได้ในรำคำ

ต่ ำ 

- กำรพัฒนำผลติภณัฑ์แปร

รูปกล้วยหอมทองใน

รูปแบบอื่น 

3 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร

ผลิตหนังไก่ทอด เพื่อลดปริมำณ

ไขมันและยืดอำยุกำรเก็บรักษำ

ผลิตภณัฑ์เชิงพำนิชย์ 

บริษัท อัศนันท์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด อ.หำงดง จ.เชียงใหม ่

- หนังไก่ทอดมีไขมันสูง ท ำ

ให้มีกลิ่นหืน และมีอำยุ

กำรเก็บรักษำสั้น 

- กำรใช้เทคนิคกำรอบแทน

กำรทอดด้วยน้ ำมัน เพื่อ

ลดปรมิำณไขมัน 

 มทร.ล้านนา เชียงราย    

4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน

ม่วงค ำด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำ

เกษตรตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนต ำบลม่วงค ำ  อ.พำน จ.

เชียงรำย 

- ชุมชนมีกำรท ำกำรเกษตร 

แต่ยังขำดแนวทำงกำร

พัฒนำให้เป็นพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

- กำรศึกษำศักยภำพในกำร

พัฒนำเส้นทำงกำร

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่ำง

ยั่งยืนของชุมชนม่วงค ำ อ. 

พำน จ. เชียงรำย 

 

 

 

การพบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อรับโจทย์วิจัย 



 

 

ที ่ โครงการบริการวิชาการ สถานประกอบการ ประเด็นปัญหา/ความ

ต้องการ 

แนวทางวิจัย/ช่วยเหลือ 

5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

ชุมชนดอยสะเก็นด้ำนกำร

เตรียมควำมพร้อมสู่กำรท ำ

เกษตรอินทรีย ์

ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมือง จ.

เชียงรำย 

- ชุมชนมีกำรท ำอำชีพด้ำน

กำรเกษตรแต่ยังมีกำรใช้

สำรเคมีท ำให้มีกำรตกค้ำง 

ส่งผลใหผู้้บรโิภคไม่ยอมรับ

สินค้ำ 

กำรวิเครำะหส์ำรเคมีก ำจดั

ศัตรูพืชตกค้ำงในผักผลไม้

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ดอยสะเก็น เพื่อรองรับกำร

ส่งขำยในสหกรณ์เทศบำล

นครเชียงรำย 

 มทร.ล้านนา น่าน    

6 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรเพำะเลี้ยงกบ และกำร

ส่งเสริมกำรผลติชุด

ผลิตภณัฑ์ดูแลเส้นผมจำก

สมุนไพรธรรมชำติให้กับ

เกษตรกรบำ้นน่ำนมั่นคง 

หมู่บ้ำนน่ำนมั่นคง ต.ป่ำแลวหลวง 

อ.สันติสุข จ.นำ่น 

- ปัญหำกำรเลี้ยงกบพบว่ำ

อำหำรมีต้นทุนสูงและกำร

จัดกำรที่ไม่ดีท ำให้เกดิโรคได ้

- กำรพัฒนำระบบกำรเลีย้ง

กบแบบต้นทุนต่ ำ 

- กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์

จำกกบ 

7 โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรเลีย้งและกำรผลิตอำหำร

สัตว์ปีกกับกลุม่เกษตรกร อ.

นำนอ้ย จ.น่ำน 

บ้ำนหนองผ ำ บ้ำนทุ่งมงคล บ้ำน

บุ้งและบ้ำนหนองบัว อ.นำน้อย จ.

น่ำน 

- เกษตรกรต้องซื้ออำหำร

ส ำเรจ็รูปมำใช้เลี้ยงสตัว์ปีก

ซึ่งสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย

เนื่องจำกมีรำคำสูง จึงเห็น

ว่ำควรให้เกษตรกรใช้

วัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือน

หรือในฟำร์มมำท ำสูตร

อำหำรเอง 

- กำรพัฒนำสูตรอำหำรกำร

เลี้ยงสตัว์ปีกแบบต้นทุนต่ ำ 

 มทร.ล้านนา พิษณุโลก    

8 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ศักยภำพผู้ประกอบกำรและ

เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกขิง

ระบบเกษตรปลอดภัย 

กลุ่มผู้ปลูกขิง อ.หล่มเก่ำ จ.

เพชรบูรณ ์

- มีกำรปนเปื้อนเชื้อ

แบคทีเรียในหัวพันธุ์ขิง ท ำ

ให้เก็บไดไ้ม่นำน และเกดิ

กำรเน่ำ 

 

- กำรลดปริมำณเชื้อ

แบคทีเรียในหัวพันธุ์ขิง

ด้วยเทคโนโลยไีมโครนำ

โนบับเบิ้ล 

 

 


