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เริ่มประชุม   เวลา  10.30 น. 
 
  ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและสวัสดีคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยทุกท่าน 
และขอบคุณท่ีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือท าให้การด าเนินการจัดการความรู้ ส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

วาระท่ี  ๑   สรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ โดยน าองคคความรู้ที่ได้จาก คู่มือ “การน าเสนอบทความ
วิจัยระดับนานาชาติ” เพื่อน าเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ รอบ 12 เดือน 

        ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 
2560  ตามแผนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ได้จากการประชุมทั้ง 5 ครั้ง  ตัวชี้วัด คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจใช้คู่มือ 
“การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ” เพ่ือน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ จ านวน 1 เรื่อง เป้าหมาย ร้อย
ละ 100 ของตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายหรือไม่  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้ “การน าเสนอบทความวิจัยระดับ

นานาชาติ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 2560 ไปใช้ในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน 3  เรื่อง  ดังนี้ 
1. อ.เมธาวี และ อ.นรินทิพย์ แจ้งที่ประชุมว่าได้น าองค์ความรู้ “การน าเสนอบทความวิจัยระดับ

นานาชาติ” ไปใช้ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Digital Divide in Thai Academic 
Community: A Case Study of Thailand’s Large Public University  ในงาน Proceedings 
of The Annual SEAAIR conference for The 17th Annual SEEAIR Conference 6th – 8th 

September 2017, PSB Academy, Singapore P. 172- 180 (ISSN: 25917056) ได ้ 



2 

2. อ.นีลนารา แจ้งที่ประชุมว่าได้น าองค์ความรู้ “การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ไปใช้ใน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง A Determinant of Community Shopping Malls as 
Tourists’ Attractiveness ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในงาน International 
Conference on Sustainable Tourism Management (ICSTM) จัดขึ้นโดย International 
Journal of Innovation, Management and Technology (JOAMS) ได้ 

3. ผศ.ดร.มัลลิกา  แจ้งที่ประชุมว่าได้น าองค์ความรู้ “การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ไปใช้
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารคลัสเตอร์พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “The setting-up of the strategy on the cluster 
management of the environment-friendly alternative energy” ในงาน 2017 WEI 
INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE PROCEEDINGS, July 24-27, 2017, Business 
and Economics Harvard Faculty Club, Boston, USA 

ทั้ง 3 เรื่อง เมื่อน าเสนอบทความวิจัยในงานต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ได้ด าเนินการรายงานผลการน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และรวมถึงรวมถึงการขอเบิกเงินทุนไปน าเสนอผลงานจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ด้วยในกรณี
ที่ยังไม่ได้รับเงินก่อนไปน าเสนอผลงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
วาระท่ี 2  การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี 

2560 ประเด็นความรู้ การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ  
 ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาประเมินกระบวนการการด าเนินการจัดการความรู้ 

ประจ าปี 2560 ประเด็นความรู้ การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้ก าหนดตามแผนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ ให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ จ านวน 5 ครั้ง มีคณะกรรมการเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจ ท าวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติได้ โดยก าหนด ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานคือ จัดท า คู่มือ “การน าเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ” ได้จ านวน 1 เล่ม และคณาจารย์กลุ่มเป้าหมาย
น าไปใช้เตรียมความพร้อมในการน าเสนอบทความระดับนานาชาติ ได้จริง โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ จ านวน 1 เรื่อง  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ประเมินกระบวนการและวิธีการปรับปรุงการด าเนินการจดัการความรู้ 

ประจ าปี 2560 ได้ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามแผนการด าเนินการจัดการความรู้ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ได้คู่มือ จ านวน 1 

เล่ม และ คณาจารย์ได้น าองค์ความรู้จากคู่มือไปใช้ในการน าเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 
จ านวน 3 เรื่อง   

2. การด าเนินการจัดการประชุมการด าเนินการจัดการความรู้ จ านวน 5 ครั้ง มีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากคณาจารย์มีภารกิจในการสอนนักศึกษา และให้ค าปรึกษา
นักศึกษา จึงไม่ควรจัดการประชุมจ านวนครั้งที่มากขึ้น  

3. ในการพูดคุยและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์บางท่านยังสื่อสารองค์ความรู้ที่มีไม่มาก
พอ ซึ่งอาจจะเกิดจากการก าหนดเวลาพูดในแต่ละครั้ง 3 นาที ต้องมีการพูดอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มี
เวลาประมวลความรู้ให้ออกมาได้อย่างครบถ้วน  

การปรับปรุง ในกระบวนการนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรให้มีการปรับปรุง ในปี 2561 โดยก าหนดวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส่งผลให้ได้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การเขียนจดบันทึกเพ่ือน ามาเสนอในที่
ประชุม หรือไม่จ ากัดเวลาในการพูด หรือเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากสถาบันภายนอกเพ่ือมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้
เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 
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เลิกประชุม เวลา  11.00 น. 

 
 

นางดาราวรรณ  คล่องณรงค์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 


