
บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
ช่ือผลงาน การพัฒนาข�อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล%งทุนภายนอกและส%งเสริมการเผยแพร%

ผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค) นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. เจ�าของผลงาน ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 
2. สังกัด   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร�  
 
3. ชุมชนนักปฏิบัติ � ด�านการผลิตบัณฑิต 
   ���� ด�านการวิจัย 
   � ด�านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
4. ประเด็นความรู� (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสําเร็จ) 

1. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการทําวิจัยและการขอทุนจากภายนอกในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการนําบทความวิจัยตีพิมพ�เผยแพร=ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 
5. ความเป8นมา (ป9ญหา วัตถุประสงค) เป<าหมาย) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� ได�ให�ความสําคัญกับการค�นคว�างานวิจัย ซ่ึงงานวิจัยต=าง ๆ ของคณะฯ 
ได�รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก ดังนั้นการสร�างองค�ความรู� ใหม=จากงานวิจัย  
ให�มีคุณภาพเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน การทํางาน การจัดทําผลงานทางวิชาการ ฯลฯ และการตีพิมพ�
เผยแพร=ในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ถือเปGนสิ่งหนึ่งท่ีทําให�งานวิจัยของคณะฯ ได�เผยแพร=
ให�สาธารณชนรับรู� และเปGนท่ีรู�จักมากข้ึน ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร� จึงมีนโยบายส=งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการองค�ความรู�ด�านวิจัยให�กับอาจารย� หรือบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนการพัฒนา
ข�อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล=งทุนภายนอกและการส=งเสริมการเผยแพร=ผลงานวิจัย ผลงาน
สร� างสรรค�นวั ตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยได� ร= วมเสนอ 
ความคิดเห็นและจัดการความรู� ในหัวข�อ “การส%งเสริมการเผยแพร%ผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค) นวัตกรรม 
และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ” 
  



6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู�ท่ีใช�) 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู� ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู� 

Plan  
1. คณะกรรมการการจัดการความรู�  
ประชุมวิเคราะห�ประเด็นความรู�ด�านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ แหล=งข�อมูลการตีพิมพ� การเผยแพร=
ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน
การตีพิมพ� 

- สร� างความเข� าใจในเรื่ องการเผยแพร=ความรู�       
การนํางานวิจัยไปใช�ประโยชน� รวมถึงแหล=งข�อมูลการ
ตีพิมพ�เผยแพร=ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติ ในการขอ
ทุนวิจัยและการตีพิมพ� เผยแพร=บทความวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

Do 
2. การสร�างและแสวงหาความรู� 
ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู�ด�านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ระหว=างคณะกรรมการการจัดการ
ความรู�ด�านงานวิจัย อาจารย�/นักวิจัย 

- ได�ความรู�และแนวทางในการทําวิจัย การเผยแพร=
ผลงานและการนํางานวิจัยและบริการวิชาการไปใช�
ประโยชน�จากผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู� มีประสบการณ�
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ 

Do 
3. สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู� ในการจัดแบ=งเปGน
หมวดหมู= 

- จั ดประชุ ม เ พ่ื อส รุ ปและจั ดประ เ ด็นคว ามรู�         
ด�านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือการขอทุนวิจัย
และการตีพิมพ�เผยแพร=บทความวิจัยในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

Check 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู� 
คณะกรรมการการจัดการความรู�จัดเวทีกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ตามประเด็น 

- คณะกรรมการจัดการความรู�ร=วมกันปรับปรุงเนื้อหา
ให�มีคุณภาพและจัดทําในรูปแบบเอกสารให�เปGน
มาตรฐานเดียวกัน  

Check 
5. การเข�าถึงความรู� 
เผยแพร=องค�ความรู�ผ=านช=องทางต=าง ๆ  

- เสนอผู�บริหารรับทราบและให�ข�อเสนอแนะ                               
- ประชาสัมพันธ�ให� กลุ=มเปRาหมาย ได�แก= อาจารย�สาย
วิชาการ และ สายสนับสนุน ผ=านช=องทางWebsite 
หนังสือเวียน บอร�ด ปชส. Group Line Facebook 
ข=าวสาร ภายในคณะฯ                                       
- จั ด กิ จ ก ร ร มส= ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส= ว น ร= ว ม  ไ ด� แ ก=               
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด=นประเภทตีพิมพ�เผยแพร= 
และประเภทเสริมสร�างทุนวิจัยจากภายนอก รวมถึง
รางวั ล พ่ี เ ลี้ ย งนั กวิ จั ย ดี เด=น  ท่ี มีส= วน ในการให�
คําแนะนําหรือคําปรึกษาในรูปแบบต=างๆ และรางวัล
นักบริการวิชาการดีเด=น ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ�ใน
ด�านการบริการวิชาการ 



 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู� ผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู� 

6. การแบ=งป_นและแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
กิจกรรมการแบ=งป_นและแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผ=าน
เอกสาร ช=องทางต=าง ๆ   

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว=างอาจารย�/นักวิจัย 
คณะกรรมการจัดการความรู� และผู�บริหารงานวิจัย
ของคณะฯ เ พ่ือให�ข�อ เสนอแนะและสนับสนุน       
การขอทุนวิจัยและการตีพิมพ�เผยแพร=บทความวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
 

Action 
7. การเรียนรู� 
- การนําความรู�ไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริง  
และการติดตามผลการนําไปใช� 

- เตรียมการติดตามผลการนําองค�ความรู�ไปใช�ในด�าน
การขอทุนวิจัยและการตีพิมพ�เผยแพร=บทความวิจัยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ) ไปปฏิบัติใช�จริง 
ส= ง ผ ล ใ ห� ก า ร เ ขี ย น ข� อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ               
ขอทุนวิจัยจากภายนอกและการเขียนบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ�เผยแพร=ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ   มีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน  รวมถึง          
มีจํานวนอาจารย�/นักวิจัยท่ีนําองค�ความรู�ไปใช�จริง 
คาดว=าเปGนไปตามเปRาหมาย อย=างน�อยจํานวน  3 คน 
ซ่ึงเปGนไปตามเปRาหมายท่ีกําหนด 
- ประชุม วิเคราะห� สังเคราะห� องค�ความรู�  การ
นําไปใช�ประโยชน�ได�จริงและเปGนไปตามเปRาหมาย
ตัวชี้วัด 

 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด�านต%าง ๆ ได�แก% เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได�รับ การเป8นแบบอย%างท่ีดี

ให�กับหน%วยงานต%าง ๆ ฯลฯ) 
เชิงคุณภาพ 
1. นักวิจัยทราบแนวทางการแนวปฏิบัติท่ีดีจึงสามารถนําความรู�ด�านการขอทุนวิจัยไปปรับใช�ในการ

ปฏิบัติงานจริง  
2. นักวิจัยทราบแนวทางการแนวปฏิบัติท่ีดีจึงสามารถนําความรู�ด�านการตีพิมพ�เผยแพร=บทความวิจัย

ไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริง 
เชิงปริมาณ 
จํานวนบุคลากรท่ีนําเอาองค�ความรู�ไปปรับใช�จริงคาดว=าเปGนไปตามเปRาหมาย อย=างน�อยจํานวน  3 คน 

 
 



8. ป9จจัยความสําเร็จ (สรุปเป8นข�อๆ) 
1. นักวิจัยได�แนวปฏิบัติท่ีดีในการขอทุนวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. นักวิจัยได�แนวปฏิบัติท่ีดีในการตีพิมพ�เผยแพร=บทความวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. นักวิจัยมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการสร�างสรรค�ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง/ท่ี

ปรึกษานักวิจัย ท่ีช=วยแนะนําแนวทางท่ีถูกต�องและมีประสิทธิภาพในการทําผลงานหรือการนําเสนองานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ�เผยแพร= 
 
9. ป9ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต%อไป 

ป�ญหาอุปสรรค 
1. นักวิจัยให�ความสนใจในการพัฒนาทักษะในการทําวิจัยท่ีสามารถนําไปสู=การรับทุนสนับสนุนการ

ทําวิจัยจากหน=วยงานภายนอกน�อย 
2. โอกาสท่ีจะได�รับทุนสนับสนุนจากหน=วยงานภายนอกน�อย 
3. การประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยล=าช�ากว=าท่ีกําหนดจากสถานการณ� COVID 19 
4. งานวิจัยไม=สอดคล�องกับรายวิชาท่ีสอน และไม=สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�อย=างเต็มท่ี 
5. จํานวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีได�รับการเผยแพร=ในระดับชาติและนานาชาติน�อย 
 
1. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการทําวิจัยและการขอทุนจากภายนอกในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
-  จัดอบรมการจัดการและผลิตซํ้าองค�ความรู�ประกอบตัวอย=างแนวทางปฏิบัติ ท่ีดี (Best 

Practice) อย=างต=อเนื่อง เพ่ือเปGนการกระตุ�นให�นักวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาข�อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยจากหน=วยงานภายนอก และผลิตผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร=องค�ความรู� ซ่ึงนําไปสู=
การขอตําแหน=งทางวิชาการ 

- เพ่ิมมาตรการเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาของนักวิจัยหน�าใหม=และนักวิจัยระดับกลาง โดยการ
สํารวจความต�องการพัฒนาของกลุ=มเปRาหมาย และจัดรูปแบบการพัฒนาให�เหมาะสมกับบริบทและ
กลุ=มเปRาหมาย 

- จัดการฝgกอบรมการจัดการความรู�และสร�างความเข�าใจในการจัดทํารายงานให�สามารถสื่อถึงการ 
บูรณาการงานวิจัยกับรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอน 

- จัดทําข�อเสนอโครงการงานวิจัยและงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการและครอบคลุม รวมถึงสามารถ
นําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�ได�จริงมีประโยชน�ต=อสังคม 

- นักวิจัยควรมีความพยายามและพัฒนาตนเองอยู=เสมอ  
- ชื่อหัวข�อส=งข�อเสนอโครงการวิจัยสะดุดตา เนื้อหาสะดุดใจ วิธีการโปร=งใส (กําหนดขอบเขตการ

วิจัยต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา) ให�เห็นภาพชัดเจน และผลการวิจัยไม=ข้ึนหิ้ง 
- สร�างเครือข=ายและผสานพลังในกลุ=มนักวิจัย 
- สร�างเอกลักษณ�และคุณสมบัติของนักวิจัยให�เปGนท่ีรู�จัก 



- มีความกล�าท่ีจะเชิญหน=วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข�าร=วมงาน ซ่ึงเปGนอีกช=องทาง
หนึ่งในการช=วยประชาสัมพันธ�กิจกรรม/ผลงานในวงกว�างผ=านหน=วยงานท่ีได�รับเชิญ 

- สร�างงานวิจัยท่ีสามารถนําผลงานไปประยุกต�ใช�กันการเรียนการสอนและการตีพิมพ�เผยแพร=ซ่ึง
สามารถนําไปใช�ในการขอกําหนดตําแหน=งทางวิชาการหรือใช�เปGนคุณสมบัติเพ่ือประกอบการเปGนอาจารย�
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

- ศึกษาวัตถุประสงค�ของแหล=งทุนท่ีสนใจและมีความเปGนไปได�สูง 
- คณะนักวิจัยลงพ้ืนท่ีล=วงหน�าเพ่ือศึกษาบริบทตามศาสตร�ท่ีแต=ละคนเชี่ยวชาญ 
- แหล=งทุนพิจารณาการให�ทุนจาก คุณสมบัติของผู�ขอทุน ความน=าเชื่อถือและความเปGนไปได� 

ตลอดจนต�นทุน กําลังคน และเวลาท่ีเหมาะสม 
- การได�รับความร=วมมือจากส=วนงานต�นสังกัดและมหาวิทยาลัย เปGนสิ่งสําคัญในการช=วยส=งเสริม 

สนับสนุน และเพ่ิมความคล=องตัวในกระบวนการขอทุนได�อย=างรวดเร็วยิ่งข้ึน 
- มีเครือข=ายกับคณาจารย�หน=วยงานต�นสังกัด และบุคคลท่ีมีส=วนเก่ียวข�อง ซ่ึงเปGนบทบาทสําคัญ

ในการเข�าถึงแหล=งทุนภายนอก 
 

2. แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการนําบทความวิจัยตีพิมพ)เผยแพร%ในวารสารระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
- เข�าร=วมการฝgกอบรมด�านการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 
- สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการของมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล�านนา ซ่ึงจัดร=วมกับสมาคมวิชาการ วิชาชีพ    
- มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการท่ีอยู=ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติท่ี กพอ. กําหนด หรือฐานข�อมูล 

TCI กลุ=ม 1 หรือกลุ=ม 2 
- จัดทําบทความตามคําแนะนําในการเตรียมบทความเพ่ือลงตีพิมพ�ในวารสารให�ถูกต�อง 
- กําหนดชื่อเรื่องของบทความมีความเปGนเอกลักษณ�สร�างความแตกต=างจากบทความอ่ืนๆ 
- ใช�ภาษาในการเขียนบทความท่ีสละสลวย 
- ปฏิบัติตามจริยธรรมการตีพิมพ�ท่ีกําหนดบทบาทและหน�าท่ีของผู�แต=ง 
- เขียนอ�างอิงให�ถูกต�องตามหลักวิชาการท่ีวารสารกําหนด 
- เขียนอ�างอิงจากเจ�าของทฤษฎีโดยตรง 
- รายงานผลของบทความให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 
- เขียนข�อเสนอแนะท่ีเปGนประโยชน�และนําไปประยุกต�ใช�ได�จริง 
- ควรส=งบทความให�ผู�ทรงคุณวุฒิพิจารณาความครอบคลุมของบทความก=อนการนําส=งเข�าระบบ

สารสนเทศของวารสาร เพ่ือลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธการตีพิมพ� 
 

  



กําหนดประเด็นป9ญหาในการจัดการความรู�ครั้งต%อไป 
- การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาการเขียนบทความตีพิมพ�เผยแพร= ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือสามารถ

นําผลงานตีพิมพ�ไปใช�ในการขอกําหนดตําแหน=งทางวิชาการหรือใช�เปGนคุณสมบัติเพ่ือประกอบการเปGน
อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
  



ภาพบรรยากาศส%วนหนึ่งในการจัดการความรู�และแลกเปล่ียนเรียนรู�ของอาจารย)  
นักวิจัยและคณะกรรมการจัดการความรู� ประจําปZ 2564 

“การส%งเสริมการเผยแพร%ผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค) นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ” 

ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
ผ%านระบบ MS TEAMS 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
  
 

 
 

 


