
บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

ช่ือผลงาน  การสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรม 

และผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ 

 

1. เจาของผลงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

2. สังกัด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ดานการผลิตบัณฑิต 

     ดานการวิจัย 

     ดานการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู  (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความสําเร็จ) 

  1. ดานการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคนวัตกรรมและผลงานบริการ 

                        ในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ดานการสรางงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

5. ความเปนมา  (ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย) 

พระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ

เรียนรูอยางสม่ํ าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู ในดานต าง ๆ   

เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ัง 

ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัด

ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

การจัดการความรู  (Knowledge Management : KM) เปนเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อคนทํางานท้ังระดับปฏิบัติและบริหารท่ีตองการเรียนรู 

เรื่อง การจัดการความรู โดยเนนมุมมองใกลตัวท่ีงาย ส้ัน และกระชับ เปนจุดเริ่มตนสําหรับการศึกษา 

ใหกวางขวางลึกซึ้งตอไป  ซึ่งผูท่ีทํางานในองคกรใด  ไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารก็ตองมีสวนรวม 

ในการจัดการความรู อาจจะอยูในระดับท่ีเปน เคร่ืองมือ หรือ ตัวชวย  ใหสามารถทํางานไดมากข้ึนและดีข้ึน 

โดยการสรางความมั่นใจ สะดวก งาย รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลท่ีตามมาคือ องคกรอยูรอดและเติบโตอยาง

ยั่งยืน ในสถานการณท่ีมีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน   

การวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนเปนกระบวนการศึกษา คนควา และวิเคราะหจากขอมูล  

และสถานการณจริง  เพื่อให เกิดองคความรู เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา 

และนอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาทักษะอาจารยผูสอนใหมีความชํานาญ และมีองคความรูในสายอาชีพ 



เฉพาะทาง ท้ังนี้นอกจากการศึกษา คนควาไดผลการวิจัย เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา 

แลวอาจารยผูสอนสามารถนําองคความรูเผยแพรตอสาธารณชนโดยการนําเสนองานวิจัยในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อขยายผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอนตอไป 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เปนสถานศึกษาใหความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ 

แกนักศึกษา เปดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  และระดับปริญญาตรี  มุงเนน 

ใหนักศึกษามีความรอบรู  มีความสามารถท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต 

ใชไดอยางเหมาะสม  ท้ังนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  

จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการองคความรูในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย  

ผลงานสรางสรรค นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหอาจารยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ไดมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 

นวัตกรรมและผลงานบริการในระดับชาติ และนานาชาติ และทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย ไดเปนท่ีนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

 

6. แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรูท่ีใช) 

ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ 

1. การสรางแรงจูงใจในการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอหรือตีพิมพ  

2. มีการกําหนดหลักเกณฑการนําเสนอผลการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติชัดเจน  

3. flow chart การทํางานท่ีชัดเจนและกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

4. สามารถนํางานท่ีทําไปเขียนเปนบทความวิจัยและตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI 1 หรือ 2 เทานั้น  

เพื่อจะไดนําผลงานนั้นมาขอตําแหนงทางวิชาการได  

5. นักวิจัยมีงานวิจัยท่ีอยูในขอบเขตของงานนั้นเพื่อจะไดนําไปใชและตอยอดได 

6. การใชภาษาในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ ควรอยูในระดับท่ีดี 

7. นักวิจัยควรตรวจสอบวางานวิจัยของตน ไดเขากับกรอบงานวิจัยของงานประชุมวิชาการนั้น ๆ  

และงานท่ีกําลังจะนําเสนอความเปนงานวิจัยท่ีใหม หรือมีการปรับปรุงใหดีข้ึนกวาเดิม  

8. เทคนิคในการนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การปรับเปล่ียนรูปแบบ 

การนําเสนอ” 

9. ผูวิจัยควรเขียนขอทุนลวงหนากอนเขาปงบประมาณ และการเขียนขอทุนตองเปนไปตามยุทธศาสตร

การใหทุน  

10. แนวทางในการเผยแพรผลงานวิจัย มีการจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเปนการสรางเครือขาย 

และความรวมมือของนักวิ จัยในการทําวิจัยในอนาคตท้ังในและนอกพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  

หรือตางสาขาวิชาเพื่อเปนการบูรณาการขามศาสตร  



11. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําวารสารงานวิจัยเพื่อการเผยแพรงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการยกระดับเขาฐาน TCI  

12. มีการจัดโครงการเรื่อง  แหลง ตีพิมพ เผยแพรงานวิ จัยท่ีมี คุณสมบัติ ดวยการเชิญนักวิ จัย 

ท่ีมีประสบการณในการตีพิมพเพื่อเผยแพร มาใหแนวทางแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังเทคนิคการเขียน  

วิธีการเขียน แหลงท่ีตีพิมพไดเร็วและมีคุณภาพท้ังทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร  

และทางบริหารธุ รกิจและศิลปศาสตร  เพื่ อนักวิ จัย ท่ี มีความประสงคจะ ตีพิมพ เผยแพร 

จะไดไมตองเสียเวลานาน ๆ ในการตีพิมพ  

13. การจัดทําผลงานทางวิชาการดานการวิจัย ผู ท่ีทํางานวิจัยตองสรางวิธี คิดท่ีดีใหตัวเองกอน  

และตองศึกษาใหละเอียดถ่ีถวนกอนท่ีจะสงไป เพราะถาทําไมตรงกับ format กับท่ีวารสารกําหนดไว

อาจจะไมไดรับการตอบรับหรืออาจจะตองมีการแกไขจนทําใหนักวิจัยไมมีกําลังใจในการทําวิจัยได  

14. กอนการเขียนบทความวิจัยนักวิจัยควรศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 

15. ข้ันตอนในการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) มีแนวทางการทําวิจัยจากการศึกษาบทความวิจัย

และไดทําวิจัยแลว นักวิจัยควรจะเขียนงานวิจัยออกมาเปนของตัวเองเสียกอน และจะตองตรวจสอบ 

ความถูกตองของงานในดานองคความรู โดยทีมงานวิ จัย หรืออาจจะขอความอนุ เคราะห 

จากผูเช่ียวชาญในดานงานวิจัยชวยตรวจสอบ  

16. งานประชุมวิชาการถือวาเปนหนึ่งชองทางท่ีสามารถทําใหอาจารยสามารถหาเครือขายความรวมมือ

ทางดานงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่น ๆ  

17. เทคนิคในการถายทอดงานบริการทางวิชาการ  ผูถายทอดควรเรียบเรียงคําพูดและไฟลในการเสนอ

ออกมาในรูปแบบท่ีเขาใจไดงายและนําไปใชไดจริง 

18. การตีพิมพในวารสารตาง ๆ เราควรดูคา factor ของแตละปและระยะเวลาในการออกเผยแพร 

ของวารสารท่ีจะตองใชในการตีพิมพ 

19. ไดมีการจัดระบบพี่ เ ล้ียง (Mentor) ท่ีเปนกัลยาณมิตรใหกับอาจารย ท่ีไมเคยมีประสบการณ 

ในการทําวิจัยหรือตีพิมพเผยแพรมากอน เพื่อใหอาจารยเหลานั้นมีความมั่นใจในการทําวิจัย  

ผลิตผลงานทางวิชาการหรือตีพิมพเผยแพร 

20. มีการจัดระบบในการสงเสริมการตีพิมพ เชน ชวยปรับรูปแบบเอกสารสําหรับตีพิมพ ชวยประสานงาน 

กับวารสารตาง ๆ และจัดหาแหลงเผยแพร 

 

 



7. ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ไดแก เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีไดรับ การเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ฯลฯ) 

  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ  

1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อสามารถตีพิมพไดและการหาแหลงเผยแพร 

2. การสรางแรงจูงใจในการเขียนบทความเพื่อการนําเสนอหรือตีพิมพ 

3. การกําหนดหลักเกณฑการนําเสนอผลการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติชัดเจน 

4. การทํางานท่ีชัดเจนและกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

5. งานวิจัยของนักวิจัยตองอยูในขอบเขตของงานนัน้ 

6. เทคนิคการนําเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอ” 

7. มีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใหมีฐานขอมูลสําหรับใชในการตีพิมพ 

8. กําหนดเปาหมายเกี่ยวกับการตีพิมพไวในขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการตีพิมพ

ผลงานวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ 

1. การเขียนเปนบทความวิจัยและตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI 1 หรือ 2 เทานั้น  เพื่อจะไดนําผลงาน  

นั้นมาขอตําแหนงทางวิชาการได 

2. การตีพิมพในวารสารตาง ๆ เราควรดูคา factor ของแตละปและระยะเวลาในการออกเผยแพร 

ของวารสาร 

3. จํานวนงานวิจัยท่ีนักวิจัยเสนอมีจํานวนมากข้ึน 

8. ปจจัยความสําเร็จ  (สรุปเปนขอๆ) 

 1. การสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัย และมีการเผยแพรมากข้ึน 

 2. กลุมเปาหมายใหความรวมมือ และไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

 3. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนอยางดีและมีแหลงทุนใหการสนับสนุนงบประมาณ 

 4. ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณหรือแปลงทดลองท่ีใชในงานวิจัย 

9. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป  

 ปญหาอุปสรรค 

1. งบประมาณมีไมเพียงพอ 

2. การเสนอประเด็นความรูดานวิจัยท่ีไมตรงกับประเด็นท่ีต้ังไว 

3. คณะกรรมการท่ีมาถายทอด ไมมีประสบการณในเรื่องท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรูแตละประเด็นท่ีต้ังไว 

 

 

 



ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

1. เสนอของบประมาณใหทันตอชวงเวลา 

2. ทําความเขาใจกับคณะกรรมการท่ีมาถายทอดองคความรู และประเด็นเรื่องท่ีจะถายทอดเพื่อให

ไดหัวขอและองคความรูใหม ๆท่ีจะเกิดข้ึน 

3. การต้ังหัวขอในแตละประเด็น ควรนําผูท่ีมีประสบการณมาถายทอดองคความรู เพื่อท่ีจะได 

องคความรูท่ีแทจริง 

4. ควรมีการทํางานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใหมีฐานขอมูลสําหรับใชในการตีพิมพ 

5. การทํางานวิจัยท่ีมีท่ีปรึกษา ผูรวมวิจัยชาวตางชาติ สามารถชวยเรื่องภาษาหรือการตีพิมพ 

ในระดับนานาชาติไดดี 


