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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1) ความเป็นมา 
 การวิจัยเป็นพันธกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  แต่ในปัจจุบัน การด าเนินงานยังขาด
การบริหารจัดการความรู้  ท่ีใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการมาใช้เพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการขับเคล่ือนอย่าง
ต่อเนื่อง โครงการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิ จัยหรืองาน
สร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นเพื่อจัดการความรู้ ท่ี ได้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และท าการเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดท าคู่มือการ
บริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ท้ังนี้เพื่อให้
ระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  
และเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

1.2)  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การผลิตผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 
 ปรัชญา 
 คุณธรรมน าความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิต
อาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ : การผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและความร่วมมือตาม
ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาคณะ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและแสวงหาทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หรือบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการท างาน
วิจัยร่วมกับชุมชน  และสังคมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น 



 
 

 

 

 

 
1.3) นโยบายการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 1.3.1 ) แนวด าเนินการของคณะ 
 คณะด าเนินการหรือสนับสนุน/มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชาด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ดังนี้ 

1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการทบทวนและสังเคราะห์งานวิจัย  
การปริทัศน์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/  การเขียนสาระความรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัย  ให้แก่คณาจารย์ทุกสาขาวิชา 

2) สนับสนุน/มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาสาขาวิชา สังเคราะห์
งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรภาคเรียน
ละอย่างน้อย 2 กลุ่มเนื้อหา(Topic)  ตามกรอบการสังเคราะห์ท่ี
คณะกรรมการโครงการบริหารและจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ก าหนด  โดยรวบรวมสังเคราะห์จากงานวิจัย
ในกลุ่มเนื้อหา(Topic) นั้นๆอย่างน้อย 30 เรื่อง และเป็นผลงาน
การวิจัยท่ีด าเนินการมาไม่เกิน ๕ ปี (ไม่ควรใช้งานวิจัยท่ีเป็น
ภาคนิพนธ์ สาระนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ) ลักษณะของการ
สังเคราะห์อาจเป็นดังนี้  

2.1 สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา กรณีท่ี
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบบรรยายท่ีไม่ได้มุ่ง



 
 

 

 

 

ตอบปัญหาวิจัยในประเด็นท่ีเหมือนกัน (การสังเคราะห์แบบ
พรรณนา การสังเคราะห์แบบนับคะแนน) อาจเป็นการ
สังเคราะห์ระเบียบวิธีการวิจัย/วิธีวิทยาการวิจัยท่ีใช้ก็ได้  

2.2 สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ หรือท่ีเรียกว่า
การวิเคราะห์อภิมาน ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (แบบการ
วิ จั ย เ ชิ ง ทดลอง  ก าร วิ จั ย สห สัมพั น ธ์ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
เปรียบเทียบ) ท่ีมุ่งตอบปัญหาการวิจัยประเด็นเดียวกัน 

3) รวบรวมและจัดท าเอกสารบทความปริทัศน์(Review Article) 
จากบทความวิจัยคัดสรรค์/งานสร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัย
ต้นฉบับ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI หรือวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาของ
หลักสูตร (โดยรวบรวมผลงานจากอาจารย์/สาขาวิชา) เดือนละ 
1 ครั้ง  

4) จัดแสดงผลงานการวิจัยของคณาจารย์  ผลการ สังเคราะห์
งานวิจัยของแต่ละสาขา  เล่มเอกสารท่ีรวบรวมบทความ
ปริทัศน์ (Review Article) จากบทความวิจัยคัดสรรค์/งาน
สร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัยต้นฉบับ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารในฐาน TCI หรือวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และ



 
 

 

 

 

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร  ท่ีคณะจัดท าขึ้น
ตามข้อ 3 

5) รวบรวมหัวข้อการพัฒนาความรู้/ทักษะ ตามความสนใจของแต่
ละสาขาวิชา(เช่น การก าหนดปัญหาวิจัย  การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย การนิยามศัพท์ การสร้างเครื่องมือเก็บรวม
รวมข้อมูลแบบต่างๆ  การน าเสนอข้อมูล การอภิปรายผลข้อมูล 
ฯลฯ) และเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัย (ท้ัง
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

1.3.2 ) แนวด าเนินการของสาขาวิชา 
แต่ละสาขาวิชาสาขาวิชาด าเนินการหรือร่วมด าเนินการกับคณะ
ในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ดังนี้ 

1) สัง เคราะห์งานวิ จัยท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิ ชาใน
หลักสูตรภาคเรียนละอย่างน้อย 2 กลุ่มเนื้อหา(Topic)  ตาม
กรอบการสังเคราะห์ท่ีคณะกรรมการโครงการบริหารและ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ก าหนด  โดย
รวบรวมสังเคราะห์จากงานวิจัยในกลุ่มเนื้อหา(Topic) นั้นๆ
อย่างน้อย 30 เรื่อง และเป็นผลงานการวิจัยท่ีด าเนินการมาไม่
เกิน 5 ปี (ไม่ควรใช้งานวิจัยท่ีเป็นภาคนิพนธ์ สาระนิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ) ลักษณะของการสังเคราะห์อาจเป็นดังนี้ 
  1.1 สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
กรณีท่ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบบรรยายท่ีไม่ได้
มุ่งตอบปัญหาวิจัยในประเด็นท่ีเหมือนกัน  (การสังเคราะห์แบบ



 
 

 

 

 

พรรณนา การสังเคราะห์แบบนับคะแนน)  อาจเป็นการ
สังเคราะห์ระเบียบวิธีการวิจัย/วิธีวิทยาการวิจัยท่ีใช้ก็ได้   
  1.2 สังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติ หรือท่ี
เรียกว่าการวิเคราะห์อภิมาน  ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ (แบบ
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยสหสัมพันธ์การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ) 
ท่ีมุ่งตอบปัญหาการวิจัยประเด็นเดียวกัน 

2) น าผลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา
ในหลักสูตร มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน หรือ
น ามาใช้ก าหนดโครงการบริการทางวิชาการ ภาคเรียนละอย่าง
น้อย 2 รายวิชา/โครงการ 

3) จัดท าบทความปริทัศน์(Review Article) จากบทความวิจัยคัด
สรรค์/งานสร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัยต้นฉบับ ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI หรือวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 
และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตร เดือนละ 1 
เรื่อง เพื่อจัดท าเป็นเอกสารรวมเล่ม  

4) รวบรวมผลงานการสังเคราะห์งานวิจัย การบูรณาการผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการ
ก าหนดโครงการบริการทางวิชาการ จัดท าเป็นรูปเล่ม ภาคเรียน
ละ 1 เล่ม 

5) น าเสนอหัวข้อเพื่อการพัฒนาความรู้/ทักษะด้านการวิจัยตาม
ความสนใจต่อคณะ และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ท่ีคณะจัดขึ้น 

 



 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ได้มีระบบและกลไกเพื่อด าเนินการ ดังนี้  

     ระบบ    กลไก 
1.ก า ร ด า เ นิ น ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานบริหารและจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - แต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารและ
จัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

2. การก าหนดนโยบายและแนวทางใน
การบริหารและจัดการความรู้ จ าก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  - คณะกรรมการบริหารและจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประชุมเพ่ือวางกรอบเพ่ือรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  และจัดท าคู่มือเพ่ือจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

3. การด าเนินการประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - คณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์น าองค์
ความรู้ที่ได้รับการบริหารและจัดการไป
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

4. การด าเนินการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

 - คณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้
จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ติดตาม
การน างานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 



 
 

 

 

 

 

     ระบบ    กลไก 
5. การด าเนินงานเพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
เป็นประโยชน์ 

 - คณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการ
ด าเนินการตามข้ันตอนการจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรตามระเบียบของส่วนบริหารงาน
จดทะเบียน ส านักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 
2.1)  การบริหารจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

นักวิจัยสามารถเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้ดังต่อไปนี้ 

วารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อวารสาร/สถาบัน 
1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
2. วารสารประชากรและสังคม 

(สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม) 
3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 

(คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อวารสาร/สถาบัน 
5. วารสารเอเชียปริทัศน์  

(สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
6. MANUSYA 

(หน่วยงานอิสระ ด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) 

7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and 
Religion. 
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) 

8. The Journal 
(คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 

10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 

11. วารสารสงขลานครินทร์ 
(ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

12. วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

13. วารสารสังคมศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อวารสาร/สถาบัน 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

15. วารสาร JARS 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

16. วารสาร Sasin Journal of Management 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

17. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

18. วารสารประชากรและสังคม 
(สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม) 

19. วารสารไทยคดีศึกษา 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

20. วารสารศึกษาศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

21. วารสารบริหารธุรกิจ 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

22. วารสารด ารงวิชาการ 
(คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

23. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์) 

24. วารสารพัฒนาสังคม 
(คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อวารสาร/สถาบัน 
25. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 

(สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

ฐานข้อมูลนานาชาติท่ีส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ให้การรับรอง 

 
ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 

1. Social SciSearch = 
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 

2. ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
3. PsycINFO = http://www.apa.org.psycinfo/ 
4. Sociological Abstract =  

http://csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
5. Arts & Humanities Search = 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
6. Linguistics and Language Behavior Abstracts = 

http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
 
 บัญชีราย ช่ือวารสารจากโครงการการประเมิน คุณภาพ
ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านสังคมศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยปี 2553 (สกว.) 
 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html
http://www.eric.ed.gov/
http://www.apa.org.psycinfo/
http://csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html


 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
1. Social Science Citation index 
2. Science Citation index (ISI) 
3. Social SciSearch 
4. ERIC 
5. PsycINFO 
6. Sociological 
7. Arts & Humanities Search 
8. Linguistics and Language Behavior Abstracts 
9. SCOPUS 
10. MANUSYA: Journal of humanities (ISSN: 0859-

9920) 
11. Mon-Khmer Studies (ISSN: 0147-5207) 
12. PASAA (ISSN: 0125-2488) 
13 Prajna Vihara (ISSN: 1513-6442) 
14. Sasin Journal of Management (ISSN: 0859-2659) 
15. The Journal of the Siam Society (ISSN: 0857-7099) 
16. Journal of Population and Social Studies (ISSN: 

0857-717X) 
17. Thammasat Review (ISSN: 0859-5747) 
18. Journal of Asian Review (ISSN:0125-3638) 
19. BU Academic Review 
20. The Journal: Journal of Faculty of Arts 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
21. จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย 
22. จุฬาลงกรณ์วารสาร 
23. ด ารงวิชาการ 
24. ภาษาและภาษาศาสตร์ 
25. รัฐศาสตร์สาร 
26. วารสาร สออ. ประเทศไทย 
27. วารสารเซนต์จอห์น 
28. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 
29. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
30. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  
31. วารสารไทยคดีศึกษา 
32. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
33. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
34. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
35. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 
36. วารสารนิเทศศาสตร์ 
37. วารสารนิติศาสตร์ 
38. วารสารบริหารุรกิจ นิด้า 
39. วารสารบริหารธุรกิจ 
40. วารสารประชากรศาสตร์ 
41. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 
42. วารสารพัฒนาสังคม 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
43. วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
44. วารสารมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
45. วารสารมนุษยศาสตร์ 
46. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
47. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
48. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
49. วารสารยุโรปศึกษา 
50. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 
51. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
52. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 
53. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
54. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
55. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
56. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
57. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 
58. วารสารวิชาชีพบัญชี 
59. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 
60. วารสารศิลปะศาสตร์ 
61. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
62. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
63. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
64. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี 
65. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 
66. วารสารสถาบันพระปกเกล้า 
67. วารสารสมาคมนักวิจัย 
68. วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง 
69. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
70. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
71. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
72. วารสารห้องสมุด 
73. วารสารอักษรศาสตร์ 
74. วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
75. สยามวิชาการ 
76. สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
77. สุทธิปริทัศน์ 
78. อินฟอร์เมช่ัน 
79. ABAC Journal 
80. Educational Journal of Thailand 
81. Journal of English Studies 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
82. NIDA Language and Communication Journal 
83. Thoughts 
84. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  
85. โดมทัศน์ 
86. กระแสวัฒนธรรม 
87. จุลนิติ 
88. จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 
89. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 
90. ดุลพาห 
91. นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ 
92. บทบัณฑิตย์ 
93. มนุษยศาสตร์สาร 
94. รัฏฐาภิรักษ์ 
95. รัฐศาสตร์ปริทัศน์ 
96. รัฐสภาสาร 
97. วรรณวิทัศน์ 
98. วารสารเกษมบัณฑิต 
99. วารสารเทคโนโลยีและส่ือสาร 
100. วารสารเมืองโบราณ 
101. วารสารเศรษฐกิจและสังคม 
102. วารสารเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
103. วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
104. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชนาวี 
105. วารสารกฎหมายปกครอง 
106. วารสารกฏหมมายสุโขทัยธรรมาธิราช 
107. วารสารกรมบัญชีกลาง 
108. วารสารการงบประมาณ 
109. วารสารการพัฒนาท้องถิ่น 
110. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
111. วารสารข้าราชการ 
112. วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
113. วารสารทรัพยากรมนุษย์ 
114. วารสารนักบริหาร 
115. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต 
116. วารสารปรัชญาและศาสนา 
117. วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
118. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
119. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
120. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
121. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ 
122. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
123. วารสารร่มพฤกษ์ 
124. วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 
125. วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
126. วารสารวิชาการ APHEIT Journal 
127. วารสารวิชาการการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ 
128. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 
129. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
130. วารสารวิชาการศาลปกครอง 
131. วารสารวิทยาการจัดการ 
132. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 
133. วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
134. วารสารศาสตร์ 
135. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
136. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
137. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
138. วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย 
139. วารสารสหศาสตร์ 
140. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
141. วารสารส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 
142. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
143. วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
144. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
145. วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
146. ศิลปวัฒนธรรม 
147. ศิลปะศาสตร์ปริทัศน์ 



 
 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อฐานข้อมูล 
148. ศิลปากร 
149. สารคดี 
150. หน้าจ่ัว 
151. วารสารศรีปทุมปริทรรศน์ 
152. ญี่ปุ่นศึกษา 
153. วารสารกฎหมาย 
154. วารสารภาษาปริทัศน์ 
155. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
156. ศิลปกรรมสาร 

 
2.2) การบริหารจัดการเพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ได้วางแนวทางและขั้นตอน เพื่อคัดสรร  วิเคราะห์  และ
สังเคราะห์ความรู้จากผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยยังคงความเช่ือถือในเชิงวิชาการและรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์ เพื่อให้เป็นความรู้ท่ีน่าสนใจซึ่งสาธารณาชนสามารถเข้าใจได้ 
รวมถึงจัดหมวดหมู่ความรู้ท่ีได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ต่อไป โดยมี
กลไกในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 



 
 

 

 

 

 ระบบและกลไกการรวบรวม  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3)  การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการการบริหารและจัดการความรู้ 

ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือวางกรอบในการสงัเคราะห์  จัดกลุ่มงานวิจัยและ

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

น าเสนอกรอบการบริหารและจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

จัดท าคู่มือเผยแพร่การบริหารและจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และเอกสารที่ได้ด าเนินการบริหารและจัดการความรู้ 

 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
รวมถึงน าไปประยุกต์ใช้ในพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวข้อง 



 
 

 

 

 

 
2.3) การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

การบริหารและจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ไปสู่การใช้ประโยชน์  มีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้  

2.3.1 ประชุมวางแผนด าเนินการ 
 1) ประสานผู้เกี่ยวข้อง ท าหนังสือเชิญผู้เข้าประชุม 
 2) ประชุมวางแผนด าเนินงานและแบ่งหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 
2.3.2 วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ 
 1) ประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใช้

ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย ฝ่ายท่ีมีส่วนส่งเสริมสนับสนุน ฝ่าย
นักวิชาการ ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้สนใจ 

 2) ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ตามประเภทของงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เช่น 
การใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การตัดสินใจเชิงนโยบาย  การ
พัฒนาธุรกิจ 

2.3.3 จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์โดยตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

นักวิจัย คณะกรรมการด าเนินงาน และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 2) ส่งผลวิจัยตรงกับผู้ใช้และติดตามผล   
 3) จดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
 4) สังเคราะห์องค์ความรู้ก่อนน าไปใช้ 
 



 
 

 

 

 

 
2.4)  การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง 
ขั้นตอนด าเนินการในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์
ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการ
ประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบ 
 อนุสิทธิบัตร หมายถึง การให้ความคุ้มครองส่ิงประดิษฐ์คิดค้น 
เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์   แต่แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ท่ี
จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ท่ีมีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย  
และมีประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน 
 รายละเอียดการด าเนินการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

1) คณะกรรมการโครงการบริหารและจัดการความรู้จาก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การซื้อขาย
สิทธิบัตร การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

3) อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการจดสิทธิบัตรของ
อาจารย์และบุคลากร 



 
 

 

 

 

 
4) คัดสรรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา เพื่อน าไปจดสิทธิบัตร 
5) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับ

การจดสิทธิบัตร 
 

สถานที่ยื่นค าขอ 
1) ส่วนบริหารงานจดทะเบียน (ช้ัน 3) ส านักสิทธิบัตร ส านัก

สิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขท่ี 
44/100 ถ. สนามบินน้ า ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 โทรศัพท์ 02-547 – 4710 

2) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดท่ีท่านมีภูมิล าเนาอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
ส่วนที่ 3 

 
การด าเนินการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เริ่มด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการด าเนินการโครงการบริหารจัดการความรู้ จาก
ผลงานวิ จัยและงานสร้างสรรค์  จากนั้นพิจารณาจัดประชุมเพื่ อ
ด าเนินการจัดการความรู้ต้ังแต่การวางแผนการบริหารจัดการความรู้  
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย การแจ้งข่าวความคืนหน้าและ
ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังนักวิจัยทุกคน  
 การบริหารจัดการความรู้ จากงานวิ จัยมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ร่วมประชุม 
 2) พัฒนานักวิจัย คือ การจัดประชุมเพื่อหาโจทย์และพัฒนา
โจทย์การวิจัย 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
           แผนภูมิการด าเนินงานการบริหารและจัดการความรู้ 

       จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ต้ังคณะกรรมการบริหารและจัดการความรู้ 
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อด าเนินงานบริหารจัดการ
งานวิจัย 

 
จัดท าคู่มือการบริหารและจัดการความรู้ 

จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโจทย์วิจัยและการพัฒนา
โจทย์วิจัยกับนักวิจัย 

 
นักวิจัยเขียนและพัฒนาโครงร่างการสังเคราะห์

งานวิจัย 
 

ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
               



 
 

 

 

 

     
ปฏิทินการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการ

ความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 255…… 

1 แต่ ง ต้ั ง คณะกร รมการ
บริหารและจัดการความรู้
จ า ก ง าน วิ จั ย หรื อ ง าน
สร้างสรรค์ 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันท่ี 26 – 30 
 ของทุกเดือน 

2 คณะกรรมการ ฯ ประชุม
เพื่ อก าหนดรอบในการ
บริหารและจัดการความรู้
จ า ก ง าน วิ จั ย หรื อ ง าน
สร้างสรรค์ 

คณะกรรมการ ฯ รวบรวมข้อเสนอแนะ และ
จัดส่งให้นักวิจัยภายในวันท่ี 1 – 3 ของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
แหล่งทุนและข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 

 
 แหล่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยมี 2 แหล่ง ได้แก่ 

1) หน่วยงานภายใน ได้แก่ 
1.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
1.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
2) หน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

◦  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  
◦  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
◦  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
◦  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
◦  ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เลคทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์แห่งชาติ
(Nectec) 
◦  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
◦  สถาบันพระปกเกล้า  
◦  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
◦  สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)  
◦  สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ  
◦  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
◦  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  



 
 

 

 

 

◦  องค์การเภสัชกรรม  
◦  เครือข่ายกาญจนาภิเษก  
◦  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
◦  ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
◦  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
◦  ส านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  
◦  กรมควบคุมมลพิษ 
◦  กรมป่าไม้ 
◦  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
◦  มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  
◦  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
◦  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
◦  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  
◦  ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
◦  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
◦  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
◦  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
  

    งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) งบประมาณแผ่นดิน 
2) งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
3) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 



 
 

 

 

 

ทุนภายในมหาวิทยาลัย 
ทุนภายในมหาวิทยาลัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 
1) ทุนอุดหนุนการวิจัยระบบความร่วมมือการบริหารจัดการวิจัย

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ 
2) ทุน วจ. เพื่อพัฒนาสังคม 
 

4.1) ทุนอุดหนุนการวิจัยระบบความร่วมมือการบริหารจัดการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ขอรับทุน จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบเสนอ
โครงการวิจัย (วจ.1) ยื่นแก่ คณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัด  

(2)  ทางคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมข้อเสนอ
โครงการวิจัย ด าเนินการพิจารณากล่ันกรองเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ 
และส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรณี ท่ีโครงการเข้าข่ายเป็นโครงการน าร่อง (สัดส่วน 30% ของ
งบประมาณจากเงินรายได้) คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสินและ
แจ้งผลมายังสถาบันวิจัย เพื่อน าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ทุนของมหาวิยาลัยอนุมัติผลต่อไป 

(3) สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมและด าเนินการตรวจสอบใน
เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาทุน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน  

(4) คณะกรรมการพิจารณาทุน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย ในส่วนโครงการปกติ (สัดส่วน 70% ของงบประมาณจาก
เงินรายได้) พร้อมอนุมัติผลท้ัง 2 ส่วนต่อไป 



 
 

 

 

 

(5) สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมและด าเนินการแจ้งผลส่งให้
คณะ หรือหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยทราบ  

(6) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าประกาศ เพื่อให้อธิการลงนาม  
และผู้วิจัยท าสัญญารับทุนและปฏิบัติตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4.2)  ทุน วจ. เพื่อพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอทุน วจ.เพื่อพัฒนาสังคม 

หลักสูตรส่งข้อเสนอโครงการผ่านคณะ 

กรรมการระดับคณะตรวจสอบ 
และส่งมายังสถาบันวิจัยภายใน 

วันที่  7  ของทุกเดือน 

สถาบันวิจัยส่งให้คณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน  

สถาบันวิจัยส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ทุนระดับมหาวิทยาลัย  

เพื่อประเมินความเหมาะสมในภาพรวม  

เสนออธิการเพื่ออนุมัติ  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

หลักฐานการส่งข้อเสนอโครงการระดับ
หลักสูตร 
1.ข้อเสนอโครงการ 
- ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  1 คน  
- ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 1 คน 

(เพื่อใช้ประเมินผลงาน) 

การประเมินข้อเสนอโครงการระดับหลักสูตร 
1.สถาบันวิจัยรับเรื่องจากคณะและส่งข้อเสนอ
โครงการไปยังผู้ประเมิน  3 ส่วน  
- ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก  1 คน 
- ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 1 คน 
- กรรมการจากคณะกรรมการพจิารณาทุนของ

มหาวิทยาลัย  3  คน 
2.สถาบันวิจัยรวบรวมและส่งผลการประเมินกลับไป
ยังหลักสูตรที่เสนอโครงการ  เพื่อปรับแก้และน าส่ง
เข้ามายังสถาบันวิจัย  
3.สถาบันวิจัยรับเรื่องจากคณะและส่งข้อเสนอ
โครงการไปยังผู้ประเมิน 3 ส่วน (สามารถแก้ไข     
2  ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน มิเช่นน้ัน ถือว่า
ไม่ให้ผ่านการอนุมัติ) 



 
 

 

 

 

ทุนภายนอก 
o ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)  
o ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
o สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) 
o ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(Nectec) 
o สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  
o สถาบันพระปกเกล้า  
o สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
o สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)  
o สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ  
o ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
o ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
o องค์การเภสัชกรรม  
o เครือข่ายกาญจนาภิเษก  
o ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
o ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
o ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
o ส านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  
o กรมควบคุมมลพิษ 
o การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
o มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  
o สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
o ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

http://www.nrct.go.th/
http://www.trf.or.th/
http://www.tistr.or.th/
http://www.hsri.or.th/
http://www.nectec.or.th/
http://www.tdri.or.th/
http://www.kpi.ac.th/
http://www.cri.or.th/
http://www.nstda.or.th/
http://www.nn.nstda.or.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.inet.co.th/
http://www.gpo.or.th/
http://www.kanchanapisek.or.th/
http://www.mtec.or.th/
http://www.biotec.or.th/
http://www.fda.moph.go.th/
http://www.nfe.go.th/
http://www.pcd.go.th/
http://www.tourismthailand.org/
http://www.bot.or.th/
http://www.ipst.ac.th/
http://www.orpp.go.th/


 
 

 

 

 

o ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
o สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
o การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
o ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nepo.go.th/
http://www.ftpi.or.th/
http://www.moi.go.th/
http://www.eppo.go.th/


 
 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 
 

 

 

 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ ๒๖๐  / ๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
--------------------------------- 

 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้ จัดท าโครงการการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้
ด าเนินงาน  เป็นไปด้วยความเรียนร้อย มีประสิทธิภาพ คณะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
ดังนี้  
 คณะกรรมการอ านวยการ หน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษา และก ากับติดตามการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ปิยะ   สงวนสิน   กรรมการ 
 ๓. อาจารย์บุญอนันต์        บุญสนธ์ิ   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์พิชญาณ ี               เชิงคีรี ไชยยะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการด าเนินงาน หน้าที่รับผิดชอบวางแผน เตรยีมงาน ประสานฝ่ายต่างๆ และ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๑. อาจารย์ ดร.สุเทพ   บุญซ้อน   ประธานกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารย์สมศริิ  อรุโณทัย   กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์นริศรา   จริยะพันธ์ุ   กรรมการ 
 ๕. อาจารย์วรนุช   สิปิยารักษ์   กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ชัชพันธ์ุ   ยิ้มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
 

สัง่ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนงค์  อนันตรยิเวช) 
                                                                คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     


