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งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย (Knowledge Management) 

เรื่อง “การน าผล KM ของงานวิจัย ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซด์ไปใช้แล้วได้ผลดี” 

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
 

และวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558  
ณ ห้อง 15-803 ภาควิชาเภสัชวิทยา 

 

****************************************************************** 

หัวข้อ 1. “การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทันเวลา” 
- ได้มีการน าผลการจัด KM ไปใช้จริง 
- ไม่ได้เข้าไปดูที่หน้าเว็บไชด์ แต่เห็นว่ามีประโยชน์จริง 
- ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการควรมีความรับผิดชอบในการส่งรายงานความก้าวหน้า 
- ถ้าหากผู้วิจัยมีภาระงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบมาก ผู้วิจัยควรจ้างผู้ช่วยวิจัยมาเพิ่ม หรือหาผู้ร่วม

วิจัยเพิ่ม โดยเขียนเพิ่มเข้าไปใน progress report เพ่ือแนบให้แหล่งทุนทราบ เพ่ือช่วยให้งานวิจัย
เสร็จตรงเวลา 

- เห็นด้วยกับการส่งผลงานวิจัย ในรูปแบบ manuscript จะท าให้งานวิจัยออกมาเป็น paper ได้
ง่าย แต่ก็มีข้อจ ากัด ถ้าต้องการความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ 
เช่น ผลงานวิจัยอาจไม่สมบูรณ์ จะท าให้เกิดผลกระทบในการต่อยอดผลงานวิจัยในอนาคต 

- ควรจะมีผลการทดลองในเบื้องต้นไว้ก่อน เพ่ือที่จะได้ท า results ได้เสร็จทันเวลา 
- เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนนักวิจัย ทาง SMS เกี่ยวกับระยะเวลาด าเนินการวิจัย หรือการส่ง

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย จากเดิมท่ีมีการเตือนในรูปแบบของ
หนังสือ 

 

หัวข้อ 2.  “การน าผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ต ารา เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ” 
- เห็นด้วยกับเทคนิคต่างๆ ที่เสนอมา  
- มีการน าไปใช้ประโยชน์น้อย 
- ยังไม่ค่อยได้เริ่มท าการเขียนหนังสือหรือต ารา จึงถือว่ายังไม่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
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หัวข้อ 3. “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ไดร้ับทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุน 
      ภายนอก” 

- ได้ท าการหาข้อมูลแหล่งทุน โดยได้ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยที่ส่งให้อาจารย์ทราบทาง email 
- ได้มีการน าไปใช้ โดยเป็นทั้งผู้ใช้และเป็นวิทยากร 
- เริ่มมีการน าไปใช้ โดยมีการร่วมมือระหว่างฝ่ายคลินิกและพรีคลินิก 
- ท าตามระเบียบของแหล่งทุนนั้นๆ 
- ได้มีการน าข้อมูลเทคนิคจากการท า KM ไปใช้ประโยชน์จริงทุกข้อ ท าให้ได้รับการอนุมัติทุนจาก

แหล่งทุนภายนอก จึงถือว่ามีประโยชน์ที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริง 
- มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัยจากภายนอกสถาบัน 
- ถ้าผลงานวิจัยสามารถจดสิทธิบัตรได้ ก็จะท าให้ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอกง่ายขึ้น 
- การเขียนโครงการควรเพิ่มรายละเอียดเรื่องผลการทดลองเบื้องต้น เข้าไปด้วย จะช่วยให้โครงการ

มีความน่าสนใจ และท าให้แหล่งทุนพิจารณาอนุมัติทุนให้ได้ง่ายขึ้น 
- ในกรณีที่งานวิจัยที่เราจะท าเป็น basic knowledge อาจเขียนบอกรายละเอียดให้แหล่งทุนเห็น

ว่าเราจะเอาความรู้ที่เป็น basic knowledge ไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง 
- งานวิจัยของทางคลินิกจะเป็นงานวิจัยแบบ Basic แต่ถ้ามีการท างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอก

จะท าให้มีโอกาสได้รับทุนมากขึ้น 
- ทุนวิจัยที่ขอควรเป็นแบบมุ่งเป้า และตรงประเด็น ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน  
- ในการ present งานวิจัย ก็ควรจะไปด้วยตนเอง และควรน าเสนอตนเองให้กับบุคคลภายนอกได้

เห็น 
- การน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ก็ควรไปร่วม present เพ่ือจะได้เชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียง

หรือเหมาะสมมาเป็น mentor หรือช่วยแนะน างานวิจัยให้ หรือ ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวผา่น 
Mentor 

- อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเสนอให้มีช่องทางและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจ่ายเงินให้กับ
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย  
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ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค จากการจัดท า KM 
 
หัวข้อ 1. “การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ทันเวลา” 

- เงินทุนวิจัยน้อยไป เนื่องจากค่าน้้ายามีราคาข้ึนทุกปี จึงขอเสนอให้มีการเพิ่มทุนวิจัยให้มากข้ึน 
- กรณีของนักวิจัยหน้าใหม่ที่ขอรับทุนประเภท MED-RES-100 ในวงเงิน 100,000 บาท มาแล้วซึ่ง

ผลงานวิจัยประเภทนี้อาจจะไม่สามารถน้าไปตีพิมพ์ได้ ซึ่งในการขอทุนประเภท MED-RES-200 
ในวงเงิน 200,000 บาท จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ คณะฯ จะเปิดโอกาสให้นักวิจัยกลุ่มนี้สามารถ
ขอรับทุนได้โดยไม่ต้องมีผลงานตีพิมพ์ได้หรือไม่ และอยากให้พิจารณาเพ่ิมทุนส้าหรับนักวิจัยหน้า
ใหม่ จาก 100,000 บาท เป็น 150,000-200,000 บาท 

- มีปัญหาเรื่องการหาผู้ที่มีความสามารถมาท้าด้านสถิติให้ ซึ่งในบางภาควิชาได้มีการแก้ไขโดยหาผู้
ที่มีความรู้ทางด้านสถิติมาสอน ท้าให้อาจารย์ในภาควิชามีความรู้พอที่จะเขียน results ได้ 

- เสนอให้ฝ่ายวิจัยฯ จัดท้ารายชื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติทางการแพทย์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
- ภาควิชาทางคลินิกจะมีปัญหาในด้านการเก็บ case จึงท้าให้ต้องขยายเวลาการวิจัยออกไป ไม่

สามารถท้าได้ตามก้าหนด 
- เสนอให้มีการท้างานวิจัยร่วมกันระหว่างพรีคลินิกและคลินิก 
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หัวข้อ 2.  “การน าผลงานวิจัยไปเขียนหนังสือ/ต ารา เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ” 
- ควรมีโครงการส่งเสริมการเขียนหนังสือ/ต้าราให้กับอาจารย์ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการเขียน

ต้าราให้กับผู้ที่ต้องการ และจัดอบรมการเขียนรูป เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ จึงอยากเขียนรูป
ด้วยตนเอง แต่ยังไม่มีความสามารถเพียงพอ จึงอยากให้คณะฯ มีการจัดอบรมโดยมีวิทยากรผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญมาสอนการเขียนรูปให้กับนักวิจัย 

- การเขียนหนังสือ/ต้ารา ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่อง จึงจะส้าเร็จได้ ดังนั้น ควรมีระบบบริหาร
จัดการให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และลดภาระงานที่ไม่ใช่
หน้าที่ของอาจารย์ โดยจัดหาผู้รับผิดชอบโดยตรงมาท้าหน้าที ่

 
หัวข้อ 3. “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ไดร้ับทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก” 

- ให้ฝ่ายวิจัยสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ให้ฝ่ายวิจัยช่วยหาแหล่งข้อมูลและเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยเช่นจาก สกว หรือ 

สวทช ที่เชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
- ควรมีหน่วยงานที่จะรองรับทุนต่างๆ จากเอกชนภายนอก เช่น Excellent Center 
- ควรส่งเสริมการหาทุนแบบเชิงรุก เช่น ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ได้ให้นิสิตไปเสนอ Proposal 

ให้แก่เอกชนที่สนใจฟัง ถ้าหากมีความสนใจร่วมกัน ก็จะได้รับทุนวิจัยสนับสนุน 
- ควรท้า KM เรื่องภาระงานหลักของอาจารย์ และภาระงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ 
- ควรท้าวิจัยเป็นทีม เพ่ือให้งานน่าเชื่อถือและงานก้าวหน้าเร็วขึ้น 

           
 


