


   
 

 

        แผนกงานวิจัยฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ  - 1 - 

 

  รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้  
(KM : Knowledge Management) 

 

ชือ่กิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“แนวทางการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 

 

โดย 

นางสาวศริิทรัพย์  คลา้ยโพธิ์  

หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดัการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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แบบฟอร์มสรุปองค์ความรู ้

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
 

ชื่อกิจกรรม   : แนวทางการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันเดือนปีท่ีดำเนินการ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 

สถานที่ดำเนินการ      : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 

กลุ่มเป้าหมาย           : บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

 
CoP: 

❑ CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

❑ CoP ที่ 3 : การบริการวิชาการ ❑ CoP ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

❑ CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ ❑ CoP ที่ 6 : การประกันคณุภาพการศึกษา 

❑ CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา ❑ CoP ที่ 8 : การดำเนินงานของสายสนับสนุน 

❑ CoP ที่ 9 : องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียร ❑ CoP ที่ 10 : องค์ความรู้ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

  

ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แผนกงานวิจัยและพัฒนา นักวิจัยสายวิชการและนักวิจัยสายสนับสนุน  

หน่วยงาน : แผนกงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  

ที่มาและวัตถุประสงค์ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนกงานวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ 2566” มีผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ มีนักวิจัยส่งขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนมากกว่าปีงบประมาณที่

ผ่านมา และวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมาด้วยเช่นกัน โดยในครั้ง

นี้ แผนกงานวิจัยและพัฒนาได้เสนอแผนกิจกรรม KM โดยมีตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 มีจำนวนมากกว่าประงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งปม.2566 มี 12 เรื่อง 

ได้รับการอนุมัติ 7 เรื่อง) และวิทยาลัยฯ ได้รับทนุสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 

2567 มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งปม.2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาท)  ซึ่งจาก
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แผนการจัดกิจกรรมเดิมคือเดือนมีนาคม 2566 แต่เนื่องด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีประกาศรับข้อเสนอเชิง

หลักการ สำหรับพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนประจำปี จึงทำให้แผนกงานวิจัยฯ ต้องขอเลื่อนการ

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประกาศที่สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศ ซึ่งหากไม่ส่งข้อเสนอเชิงหลักการจะไม่

สามารถส่งข้อเสนอฉบับเต็มเม่ือมีประกาศรับข้อเสนอในเดือนมีนาคม 2566 ได้ (วิจัยสถาบันต้องส่งภายในวันที่ 31 

มกราคม 2566 เพื่อส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และข้อเสนอโครงการวิจัยสายวิชาการ

ต้องส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป) 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เทคนิค แนวทาง วิธีการในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ งปม. 2567 

และแหล่งทุนอ่ืนๆ ทุกแหล่งทุน 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กิจกรรม แนวทางการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 และแหล่งทุนอ่ืนๆ  

ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 

1.  อ.ชูเกียรติ  ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.  นายสุวรรณ  พรมเขต เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ผศ.ดร.อาคม  ลักษณะสกุล หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4.  ดร.วชิร  ยั่งยืน หัวหน้าหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการฯ 
5.  ดร.ทวิช  กล้าแท้ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
6.  อ.กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ หลักสูตรวิชาการบัญชี 
7.  อ.สุพัชชา  คงเมือง หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ 
8.  อ.ดวงพร  โสมสุข สาขาศึกษาทั่วไป 
9.  ดร.พิมพิศา  พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี 
10.  นายศักดิ์ชาติ  วุฒิกรณ์ วิทยบริการ 
11.  นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว ธุรการ 
12.  นางสาวกัญญารัตน์  บัวสีรัน ทะเบียน 
13.  นางซันดานีย์  สุเหร็น บรรณารักษ์ 
14.  นางสาวชุติมา  เรืองทอง งานบัญชี 
15.  นางนนทยา  ใจรักษ์ งานกองทุนฯ 
16.  นางเกษรา  พูลติ้ม งานบัญชี 
17.  นายสมชาย  เรืองทอง สหกิจศึกษา 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 

18.  นางสาวฟาริสา  แวลาเตะ การเงิน 
19.  นายไฉน  วรรณประดิษฐ์ เการเงิน 
20.  นางสาวจรินพร  กิจบุญชู ธุรการฝ่ายวิชาการ 
21.  นางสาวมนวรรธน์  โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
22.  นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
23.  นายภานุพงศ์  หนูใย หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
24.  นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส งานประกันฯ 
25.  นางจิราวรรณ  สุดใจใหม่ งานบุคลากร 
26.  นายศุภณัฐ  พรหมคีรี งานหลักสูตรและตำรา 
27.  นางรัชนู  ใยสุหร่าย งานแผนงานและงบประมาณ 
28.  นางสาวจันติมา  ย้อยญาติ สารบรรณ 
29.  นายอนุสรณ์  สนธิคุณ วิทยบริการ 
30.  นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์ แผนกงานวิจัยและพัฒนา 
31.  นางสาวอริญรดา  มานพศิลป์ สาขาวิศวกรรม 
32.  นายศุภวัฒน์  จันทร์ปราง หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (EK : Explicit Knowledge) : (เอกสาร, สื่อ, กฎ, ระเบียบ, วิธีการปฏิบัติ, ระบบ, ขั้นตอน)  

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ สำหรับพัฒนาข้อเสนอการวิจัย

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี ซึ่งเป็นการเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการทุกแหล่งทุน มีกำหนดการส่งในเดือน

กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ได้รับการพัฒนาข้อเสนอ และสามารถส่งข้อเสนอไปขอได้ตามประกาศ และตามแหล่งทุน

ที่เปิดรับ โดยโครงการวิจัยสถาบันมีกำหนดส่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และโครงการวิจัยสายวิชาการมีกำหนด

ส่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยฯ ต้องมีการส่งข้อเสนออย่างน้อย 30 ล้านบาท และต้องได้รับการอนุมัติ

อย่างน้อย 12 ล้านบาท (ถามการชี้แจงของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยที่ได้รับประชุมผู้บริหาร) 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (TK : Tacit Knowledge) : (ทักษะ, ประสบการณ์, ความคิด, พรสวรรค์)  

     1. โครงการวิจัยสถาบันสามารถส่งแผนงานที่ 2 แผนงานวิจัยการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เกี่ยวกับระบบ) และแผนงานที่ 3 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชากรและสายสนับสนุนเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม สามารถเสนอขอได้โครงการละไม่เกิน 

30,000 บาท  



   
 

 

        แผนกงานวิจัยฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ  - 5 - 

     2. สายสนับสนุนถือเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถเลือกผลลัพธ์เป็นร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ  

     3. แผนงานที่ 8 ประกอบด้วย 5 แผนงานย่อย ซึ่งมีคณะต่างๆ เป็นหลักในการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาส่งขอ

ทุนสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก เป็นงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund : FF โดย

แผนงานที่ 5 คาดว่าจะเป็นของวิทยาลัยฯ แผนงานวิจัยย่อยด้ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ทั้ง 5 แผนงานนี้

จะตรงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ 5 ปี ระยะที่ 2 

     4. แผนงานที่ 9-12 จะมุ่งเสนอขอไป PMU ต่างๆ  

     5. การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ควรเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้ทุกเวที 

     6. โครงการวิจัยสถาบันที่มีการค้างส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และค้างส่งผลผลิต และควรจะดำเนินการ

อย่างไรเพื่อให้สามารถส่งข้อเสนอได้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนายินดีให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีๆ ไป 

     7. การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยฯ เราสามารถส่งเอกสารยื่นขอได้แล้ว แต่เนื่องจากมีนโยบาย

หารายได้เข้ามหาวิทยาลัยฯ จึงมีค่าธรรมเนียมสำหรับคนใน 2,000 บาท แต่อาจไม่สามารถ เบิกได้เนื่องจากเป็น

มหาวิทยาลัยฯ เดียวกัน ทั้งนี้ต้องรอข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือไม่ เนื่องจากมีผลกระทบกับนักวิจัยโดยตรง 

แนวปฏิบัติที่ดีของ COP : (ระบุหัวข้อที่แลกเปลี่ยน) แผนกงานวิจัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ประกาศและแบบฟอร์ม

ที่เก่ียวข้องทุกช่องทาง และสามารถขอมาได้ที่เจ้าหน้าที่แผนกงานวิจัยฯ ได้ทุกช่องทางเช่นกัน และเมื่อสถาบันวิจัย

และพัฒนามีการอัพเดทประกาศหรือแบบฟอร์ม แผนกงานวิจัยฯ จะทำการปรับให้สามารถใช้ได้ภายในวิทยาลัยฯ 

และส่งแขวนหน้าเว็บฯ เพ่ือให้ดาวน์โหลดใช้บริการต่อไป       
  

การนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ : (โปรดระบุการนำไปใช้ประโยชน์และอธิบายการนำไปใช้ประโยชน์) แผนก

งานวิจัยฯ มีความยินดีให้การช่วยเหลือนักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนจากทุกแหล่งทุน และยินดี

แก้ปัญหาให้นักวิจัยที่มีงานค้างโดยขอให้ติดต่อสอบถามมาเป็นการส่วนตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 

อ้างอิงแหล่งเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี : (ช่องทางการเผยแพร่ กิจกรรม/โครงการ/การจัดการความรู้ (KM))  -   

 
 
 (นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์) 

ผู้รายงาน 
30 มกราคม 2566 
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เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 

1. กำหนดการการดำเนินกิจกรรม     หน้า 7 

2. ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม      หน้า 8 

3. ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม (จำนวน 6-10 ภาพ)  หน้า 8 

4. เอกสารแนบอ่ืนๆ 

4.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หน้า 15 

4.2 แผนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยฯ  หน้า 16 

5. เอกสารประกอบกิจกรรม      หน้า 17 
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1. กำหนดการ การดำเนินกิจกรรม 
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2. ใบลงช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 

1 อ.ชูเกียรติ  ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2 นายสุวรรณ  พรมเขต เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 ผศ.ดร.อาคม  ลักษณะสกุล หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4 ดร.วชิร  ยั่งยืน หัวหน้าหลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการฯ 
5 ดร.ทวิช  กล้าแท้ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
6 อ.กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ หลักสูตรวิชาการบัญชี 
7 อ.สุพัชชา  คงเมือง หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ 
8 อ.ดวงพร  โสมสุข สาขาศึกษาทั่วไป 
9 ดร.พิมพิศา  พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี 
10 นายศักดิ์ชาติ  วุฒิกรณ์ วิทยบริการ 
11 นางสาวนิภาภรณ์  แซ่เดี่ยว ธุรการ 
12 นางสาวกัญญารัตน์  บัวสีรัน ทะเบียน 
13 นางซันดานีย์  สุเหร็น บรรณารักษ์ 
14 นางสาวชุติมา  เรืองทอง งานบัญชี 
15 นางนนทยา  ใจรักษ์ งานกองทุนฯ 
16 นางเกษรา  พูลติ้ม งานบัญชี 
17 นายสมชาย  เรืองทอง สหกิจศึกษา 
18 นางสาวฟาริสา  แวลาเตะ การเงิน 
19 นายไฉน  วรรณประดิษฐ์ เการเงิน 
20 นางสาวจรินพร  กิจบุญชู ธุรการฝ่ายวิชาการ 
21 นางสาวมนวรรธน์  โส๊ะหวัง หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
22 นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
23 นายภานุพงศ์  หนูใย หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
24 นางสาวมัติยาภรณ์  ศรีใส งานประกันฯ 
25 นางจิราวรรณ  สุดใจใหม่ งานบุคลากร 
26 นายศุภณัฐ  พรหมคีรี งานหลักสูตรและตำรา 
27 นางรัชนู  ใยสุหร่าย งานแผนงานและงบประมาณ 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มงาน/สาขา/หลักสูตรวิชา 

28 นางสาวจันติมา  ย้อยญาติ สารบรรณ 
29 นายอนุสรณ์  สนธิคุณ วิทยบริการ 
30 นางสาวศิริทรัพย์  คล้ายโพธิ์ แผนกงานวิจัยและพัฒนา 
31 นางสาวอริญรดา  มานพศิลป์ สาขาวิศวกรรม 
32 นายศุภวัฒน์  จันทร์ปราง หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

 

3. ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม (จำนวน 6-10 ภาพ)
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4. เอกสารแนบอ่ืนๆ 

4.1 หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
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4.2 แผนการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ของวิทยาลัยฯ 
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5. เอกสารประกอบกิจกรรม 
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