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การจัดการความรู้  

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



การจัดการความรู้ เพื่อพฒันาทักษะด้านการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเน้นการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นหลักมีพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตเพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ  ซึ่งคณะได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นํา มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะที่จําเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นนักวิชาการ วิธีการหนึ่งที่สามารถทําให้คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ บรรลุเป้าหมายตามพันธ-กิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM) ทั้งในระดับสาขาวิชาและระดับคณะทั้งนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้
กําหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยโดยตัวช้ีวัดงานวิจัยที่สําคัญของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีดังนี้ คือ(1) ร้อยละของงานวิจัยและบริการวิชาการที่
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคม, (2) จํานวนประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะได้มี
การดําเนินการ (3)จํานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (4)ร้อยละของผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธ์ิ (copyright) (5) ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่อจํานวนนักวิจัย
ประจํา เป็นต้นดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงมุ่งเน้นกระบวนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางด้านวิชาการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับต่างๆ จึงได้จัดให้มี
โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะด้านการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากลซึ่งงานยังกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งการทํางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้นี้จะไม่เพียง
นําความรู้ในอดีตมาประมวลเพื่อใช้ในปัจจุบันเท่านั้น จะต้องมีการศึกษาและมุ่งสู่อนาคตเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจและสรรค์สร้างนวัตกรรมด้วย เป็นการนําจุดแข็งด้านบุคลากร การมีเครือข่ายทาง
วิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาเสริมสร้างศักยภาพในการทําวิจัย ช่วยทําให้เกิดการสร้าง
ความรู้ อันจะนําไปสู่การมีนวัตกรรมต่างๆ การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของ
คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรและเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
ช่วยให้กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์มีคุณภาพและมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนํา
ด้านสาธารณสุขของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญด้านชุมชน 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ 

ของคณะ 
สาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยและเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการศึกษาวิจัยและการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ 

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัยและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ในวารสาร
ต่างประเทศหรือวารสารไทยที่มี Impact Factor และอยู่ในฐาน Scopus 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2. อาจารย์มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นผู้นําทางด้านการ

วิจัยและวิชาการ 
3. เกิดเครือข่ายในการศึกษาวิจัยและวิชาการในระหว่างอาจารย์และบุคลากรของสาขาวิชา

ต่างๆ ในคณะและต่างคณะ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
วิธีดําเนินการโดยการ 

1. กําหนดประเด็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
ในแต่ละสาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

2. จัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นปัญหาวิจัยหรือหัวข้อวิชาการ 
 3. จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสาร
ต่างประเทศ การผลิตเอกสารวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการ
สาธารณสุขของของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานและการจัดการความรู้ทางด้านวิจัยและเผยแพร่งาน
วิชาการในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ ได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้ 



1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อหาประเด็นกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของคณาจารย์และเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการสภาพคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  

3. เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
5. ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 2 กิจกรรม  
6. ถอดบทเรียน  

 
กิจกรรมที่ 1  “พัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล” 

สืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายวิจัย คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้หารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบัน มีมติให้คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์
ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น  

ดังนั้น ด้วยฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เครือข่ายวิจัย คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย จัดกิจกรรม “พัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล” โดยจะมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ในระดับต่าง ๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล และการขอกําหนด
ตําแหน่งที่สูงขึ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ สู่การเป็น
นักวิจัยสากล เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย/นักวิจัยหรือกลุ่มวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย
แบบบูรณาการและข้ามศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 1. คณาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. คณาจารย์จากเครือข่ายวิจัย คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 

โดยเชิญวิทยากรจาก 3 สถาบัน ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์
บทความวิชาการ และสร้างงานวิจัยจากกระบวนการเรียนการสอน นําไปสู่การเป็นนักวิจัยสากล และ
การขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ ศ.ดร.    
สุพรรณี พรหมเทศ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ 
จาก คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การวางแผนการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่รวดเร็ว และผศ. ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล จาก สํานัก



วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการขอทุนวิจัยจาก
ต่างประเทศ 

 
 สรุปประเด็นในการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

• แรงจูงใจ/ทัศนคติ: ตําแหน่งทางวิชาการ เงินประจําตําแหน่ง (ผศ. 5,600/รศ. 
9,900 / ศ. 13,000) + ค่าตอบแทนพิเศษ 

• การสร้างชื่อเสียง  
• การเผยแพรความรู้ 
• การบริหารเวลา: รู้จักการบริหารเวลา “ไม่มีเวลา” “จัดเวลา” หรือกําหนด

ตารางเวลาการทํางาน สร้างวินัยในการทํางาน 
• วางแผนล่วงหน้านานๆ 
• ครอบครัว: ความพร้อมของครอบครัว การจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว 
• การมีที่ปรึกษา: ผู้มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยง ยินดีให้คําปรึกษา มีความเมตตา 

(เครือข่าย) 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการมีตําแหน่งทางวิชาการ  

• พ้ืนฐานความรู้: เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑก์ารจัดทําผลงานทาง
วิชาการ (หัวใจ: เพื่อไม่ให้เดินทางผิด)  

• ลักษณะของผลงานทางวิชาการ (หนังสือ ตํารา บทความวิจัย บทความวิชาการ)  
  ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 

• นโยบายส่งเสริมและสนับสนนุ 
• การให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
• วัฒนธรรมองค์กร 
• ค่านิยม 
• สร้างแรงจูงใจ (เงินรางวัล)  

ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
• การกระตุ้น การให้กําลังใจ 
• การจัดและลดภาระงานสอน 
• สร้างแรงจูงใจ การผลิตผลงานทางวิชาการ 
• การกําหนดเป็นตัวช้ีวัด  



ปัญหาและอุปสรรค 
• จํานวนและคุณภาพผลงานทางวิชาการ  
• การเผยแพร่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (บทความวิชาการ/บทความวิจัยเผยแพร ่
• ในรูปแบบของ Proceedings) 
• สาขาเสนอขอไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ (คุณวุฒิการศึกษา) หรือผลงานทาง

วิชาการที่ขอเสนอการเสนอขอในสาขาที่จําเพาะเกินไป 
 ผลจากการประชุมแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทําให้ผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจและ
นําไปสู่ขอตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 2 ท่าน ในระดับจากอาจารย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ 
ดร.ชนัญญา จิระพลกุล และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองศาสตราจารย์ คือ ผศ.วิภารัตน์  โพธ์ิขี 
ซึ่งถือเป็นผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่แรงบันดาลใจและนําไปสู่การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 นอกจากนี้ มีการหารือความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไป โดยมีประเด็นการวิจัยหลัก “การ
ศึกษาวิจัยในกระบวนการเรียนการสอน โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาจากภาคใต้ ภาคเหนือ 
และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอีสาน” เพื่อ
ติดตามผลระยะยาว โดยมี รองศาสตราจารย์ พงษ์เดช สารการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกุล ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 “ทําวิจัยอยา่งไรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร”์ 
 การวิจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําระดับโลก” คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ต่างๆ สู่องค์กรภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของคณะ และมหาวิทยาลัย และในปี 
2558-2559 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่สู่ภายนอกเป็นจํานวนมาก 

ดังนั้น ฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรด้านการวิชาการและวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558-2559 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องชมเชย และเป็นการส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิต
ผลงานวิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจําปี 2558-2559 ทั้งในระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน (19 รางวัล)  เช่น (1) รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่
ได้รัยการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS มีจํานวนสูงสุด ดังนี้ ในระดับอาจารย์มี จํานวน 2 
คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจํานวน 4 คน ระดับรองศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน และระดับ
ศาสตราจารย์ มีจํานวน 2 คน (2). รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รัยการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS ที่เป็นผู้แต่ง ชื่อแรกหรือเป็นผู้รับผิดชอบ จํานวนสูงสุด ดังนี้: ในระดับอาจารย์ ไม่มี  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน และระดับ
ศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน (3). รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS ที่มีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง (Impact Factor สูงสุด จํานวน 5 คน ดังนี้: ในระดับ
อาจารย์ 1 คน  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน 
และระดับศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน และ 4) รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS ที่ถูกอ้างอิงสูงสุด มีดังนี้: ระดับอาจารย์ ไม่มี  ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย์ มีจํานวน 1 คน ระดับศาสตราจารย์ มีจํานวน 
1 คน 

จากการดําเนินการโครงการในครั้งนั้น งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร คําสะอาด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนัญญา จิระพรกุล และคณะ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ทําวิจัยอย่างไรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์” 
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม กระตุ้น ผลักดันนักวิจัยในการผลิตผลงาน



วิชาการและวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีผู้แทนในระดับต่าง ๆ ที่ได้จากพิจารณา
จากคณะกรรมการวิจัยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
 ผู้เสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคาํรพ  
  (ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558-2559 ระดับรองศาสตราจารย์) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม  
  (ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558-2559 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
  อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง  
  (ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558-2559 ระดับอาจารย์)  
 ประเด็นคําถาม “แนวทางในการวิจัยอย่างไรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น” ผู้ที่ได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ระดับรองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์  
 ผลการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้  

1.  ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําป ีพ.ศ. 2558-2559 ระดับรองศาสตราจารย ์
      รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต ถ่ินคํารพ  
  Input  

- ฝัน  อยากเห็นคณะก้าวหน้า 
- ไม่ปฏิเสธงาน ช่วยหากทําได้ ลงแรงวันนี้เพื่อวันหน้า 
- มีงานเดิมให้น้องๆ ต่อ 

  Process 
- เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- บูรณาการให้เข้ากับงานสอนของเรา 
- ร่วมงานกับหลากหลายสาขา มีเครือข่าย ทําให้เครือข่ายเห็นว่าหากต้องการให้งาน

เสร็จ และดี ต้องมาหาเรา  
- ฝึกฝีมือสม่ําเสมอ มีวินัย จัดการตนเองเป็น ใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ 
- ใจกว้าง ทําก่อน ลงแรง 
- งานเข้ามาหาเราจากผลงาน 
- ได้แนวทางในการตีพิมพ์ให้ได้ พบหลักการตีพิมพ์ : เขียนบทสรุปขึ้นมาก่อน และ

คําตอบนี้จะมีคนซื้อหรือไม่ ไม่เสียเวลากับโจทย์ที่ไม่มีคนซื้อ 
- ลงมือทํา 

  Output  
- มีความสุขกับงานที่ไปถึงชาวบ้าน ไม่ใช่จํานวนตีพิมพ์ 
- ทําแล้วได้คําตอบแล้วมีความสุข  

  - แรงขับ จากงานวิจัยไปสู่นวตกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมจริงๆ แม้แค่ 1 ช้ินในชีวิต 



 2. ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558-2559 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม  

- มีที่ปรึกษาดี ผู้ใหญ่ให้โอกาส 
- มีกัลยาณมิตร 
- มีเงินทุนสนับสนุน 

  - กําหนดความเชี่ยวชาญของตนเอง หาที่ใช่ 
 3.  ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2558-2559 ระดับอาจารย ์ 
  อาจารย์ ดร.รฐัพล ไกรกลาง  

- มีเครือข่าย 
- ทํางานที่ตนเองถนัด รบกับหลอดทดลองดีกว่ารบกับคนแต่ไม่ปฏิเสธงานอื่น 

 
 การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในหลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆ ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยและเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อ
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากการศึกษาวิจัยและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และ
เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัยและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ในวารสารต่างประเทศหรือ
วารสารไทยที่มี Impact Factor และอยู่ในฐาน Scopus และบูรณาการความรู้กับการดําเนินกิจกรรม
ตามพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ จากการดําเนินงานที่ผ่านทําให้คณาจารย์หลาย ๆ ท่านได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่ทําให้ประสบความสําเร็จ และไม่ประสบความสําเร็จ แต่นับได้ว่า การจัดการ
ความรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการประสบความสําเร็จมากที่สุด ซึ่งเห็นได้จากมีการขอกําหนด
ตําแหน่งเพิ่มขึ้น นักวิจัยที่ขาดขวัญและกําลัง กลับมีขวัญและกําลังใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  “พัฒนานักวิจัยในระดับต่างๆ สู่การเป็นนักวิจัยสากล” 
 

  
 

 

 
 



ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 “ทําวิจัยอยา่งไรให้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร”์ 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 



 


