
รายงานสรปุ 

 

 

 

โครงการการจัดการความรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตรใหแกคณาจารย 

คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตร

ศาสตร” และ “แนวทางและเทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลง

วารสารระดับชาติและนานาชาติ” ปการศึกษา 2562 

 

คณะทัศนมาตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 





โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตร 
---------------------------- 

๑. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู คณะทัศนมาตรศาสตร 
๒. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม     โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
๓. แผนงาน :  สนับสนุนวิชาการ  งานสนับสนุนวิชาการ 
๔. กิจกรรม  :  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง    กิจกรรมสนับสนนุ    กิจกรรมบูรณาการ   
                   กิจกรรม  (โครงการจังหวัด) 
๕. หลักการและเหตุผล : 
  ภาระงานหลักของอาจารย คือ งานสอน และการวิจัย คณาจารยจะตองปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
เรียนการสอน ศึกษาและพัฒนาความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง สวนงานวิจัย คณาจารยจะตองคนควาใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง ผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ นําเสนอหรือเผยแพรผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ/ชิ้นงานท่ีสรางข้ึน ดังนั้น จึงจําเปนท่ีคณาจารยจะตองไดรับการพัฒนาในดานทักษะการสอน และ
การทําวิจัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสามารถสอนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และทําการศึกษาวิจัยเพ่ือให
เกิดองคความรูใหม/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ อันจะทําใหการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร
มีความกาวหนา มีความทันสมัย ทันตอความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในปจจุบันและอนาคตไดเปน
อยางดี   
 การจัดการความรูจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังนั้น เพ่ือใหคณาจารย
ของคณะทัศนมาตรศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรูและมี
การวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม คณะทัศนมาตรศาสตร จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายใน คณะทัศนมาตรศาสตรใหแกคณาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร ข้ึน 
 
๖. ความสัมพันธเช่ือมโยงของโครงการ 

คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารเพ่ือความ
ม่ันคง 

ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงค สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

เปาประสงค สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

 
๗. วัตถุประสงคของโครงการ 
     ๗.1 เพ่ือใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางและเทคนิคการบริหารเวลาในงานวิจัยและ

บริหารชีวิต เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน 

 ๗.2 เพ่ือใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 



๘. ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนกรกฎาคม 256๒ ถึงเดือนมิถุนายน 256๓  
 

๙. สถานท่ีดําเนินโครงการ : คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

๑๐. วิธีดําเนินการ  
 10.๑  การใหความรู  
 10.๒  การซักถาม และแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเขารวมประชุมกับวิทยากร 
 

๑๑. ผูเขารวมโครงการ 
 ผูเชี่ยวชาญภายนอก       จํานวน 2 คน 
 อาจารยคณะทัศนมาตรศาสตร       จํานวน ๙ คน    
๑๒. กิจกรรมยอยของโครงการ  

รายละเอียดกิจกรรมยอย ระยะเวลา (ปงบประมาณ) 
๑. ลงทะเบียนผูเขาประชุม 

๒๕6๓ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางและเทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลง

วารสารระดับประเทศและนานาชาติ 

3. การแลกเปลี่ยนเรยีนรูเรื่องวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 
4. การประมวลผลความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

๑๓. งบประมาณ : 
 ๑๔.๑ แหลงงบประมาณ :   งบคลัง     งบรายได   งบในกํากับ 
 ๑๔.๒ กองทุน :               กองทุนท่ัวไป   กองทุนเพ่ือการศึกษา   กองทุนวิจัย     
                                 กองทุนบริการวิชาการ   กองทุนกิจการนักศึกษา    
                                 กองทุนสินทรัพยถาวร    กองทุนพัฒนาบุคลากร  
                       กองทุนบริการสุขภาพ    กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                                 กองทุนสํารอง   
รายละเอียดงบประมาณ                                   หนวย : บาท 

หมวดงบรายจาย ปงบประมาณ เพ่ิม/ลด 
๒๕6๒ ๒๕6๓ 

งบดําเนินงาน : (คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ) 
๑. คาเบี้ยประชุม ๙ คน จํานวน 6 ครั้งๆ ละ ๒00 บาท (๙ คน x 20๐ 
บาท) 

 
- 

 
๑๐,๐00 

 
+๑๐,๐00 

๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 1๑ คน จํานวน 6 ม้ือๆ ละ ๗๕ 
บาท (1๑ คน x 6 ม้ือ x ๗๕ บาท)  

๓. คาวัสดุ อุปกรณ (กระดาษ ปากกา ซองพลาสติกฯลฯ) 

7,200 
 

200 

๔,๙๕0 
 

๕๐ 

-๒,๒๕๐ 
 

-๑๕๐ 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 15,000 15,000 0 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



๑๔. การติดตามและประเมินผล : 
      - ประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการประชุมทันที โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการประชุม 
  - ติดตามผลหลังจาการนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา  
 

๑๕. ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการจัดการความรู คณะทัศนมาตรศาสตร 
 

๑๖. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ระยะเวลา 

(ปงบประมาณ) 

ผลผลิต 
๑.อาจารยท่ีเขารวมโครงการจัดการความรู 

 
จํานวนอาจารยท่ีเขารวม
โครงการจัดการความรู 

 
๖ คน 

 

๒๕63 

ผลลัพธ  
1. ดานการวิจัย 

1) บทความวิชาการ 

 
 
จํานวนบทความวิชาการ 

 
 

๑ ฉบับ 

2. ดานการเรียนการสอน 
1. คณาจารยไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตร

ศาสตร 

 
ระดับความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับวิธีทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาใน

คณะทัศนมาตรศาสตร 

ระดับ 3.55 
 

 
 
 
 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (แผนการดําเนินงาน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดรับการศึกษาและ

การเรียนรูท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

 

รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

กระบวนการจัดการประเมินผลการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการเรียนการสอน 

องคความรูท่ีจําเปน(K) : วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแตละกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร   

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ ๙๐ 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 
-การหาประเด็นคําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องการเรียนการ
สอน 
 
 
-จัดตั้ง คณะกรรมการฯ 
 
 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
ก.ค. ๖๒ – 
ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ขอสรุปประเด็น
คําถามและ
แลกเปลี่ยนความรูใน
เรื่องการเรียนการ
สอน 
-มีคณะกรรมการ 
 
 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
-ประเด็น/หัวขอ  ท่ี
ตองการแลกเปลี่ยน
ความรู 
 
 
- มีคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น แ ผ น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
-มีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นเรียนรู
อยางนอย  ๑ ครั้ง 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 
 
 
 
 
คณะกรรมการ KM 
 
 
คณะกรรมการ KM 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและ
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย  

 
 
ม.ค.๖๓ – 
มิ.ย. ๖๓ 

 
 
-ขอสรุปวิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

 
 
- ไดขอสรุปวิธีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ท่ีเคยใชในอดีต  
- มีอาจารยเขารวม
กิจกรรมอยางนอย 
50% 

 
 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
 
คณะกรรมการ KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 
-คณะกรรมการฯ ประเมินผลและ
กลั่นกรอง ความรู 

 
พ.ย.๖๒ – 
มิ.ย.๖๓ 

 
-ความรู ทักษะ และ
ประสบการณ ใหมใน
การพัฒนา รูปแบบ
การประเมินผล 
 

 
-ความรู ทักษะ 
และประสบการณ 
ใหมท่ีจะในการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินผล 
 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๔. การเขาถึงความรู 
-จัดทําเอกสาร เผยแพร หรือ web 
site  

 
มิ.ย.๖๓ 

 
-จํานวนเอกสาร 
เผยแพร หรือ web 
site 
 

 
- มีเอกสารเผยแพร 
ท่ัวถึง หรือมี web 
site 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 

๕. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-คณะกรรมการ KM และผูใช KM 
ประชุม แลกเปลี่ยนผลการนําความรู
ไปใช 

 
มิ.ย.๖๓ 

 
จํานวนวิชาท่ีทดลอง
ปรับใชวิธีการ
ประเมินผลแบบตางๆ   

 
๒  รายวิชาท่ีปรับ
ใชองคความรู 

 
คณาจารยใน
คณะฯ 

 
คณะกรรมการ KM 

 



แบบฟอรม KM การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ (แผนการดําเนินงาน) 

ชื่อหนวยงาน คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด ( KPI) เปาหมายของตัวชี้วัด องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาอาจารยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน

ดานงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการทุกกลุม

ไดเขาถึงงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพ 

รอยละของผลงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ ๑๐ 

 

 

 

พัฒนากระบวนการทํางานดานวิจัย 

 

 

 



แบบฟอรมKM แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) 

ชื่อหนวยงาน : คณะทัศนมาตรศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานการวิจัย 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : แนวทางและเทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ( KPI) : รอยละของงานวิจัยท่ีไดตีพิมพ 

เปาหมายของตัวชี้วัด : รอยละ 10 

ลําดับท่ี กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. การคนหาความรู 

-ทําการสํารวจระดับองคความรูของคณาจารยท่ีมี

เก่ียวกับการทําวิจัย 

 

 

ก.ค. ๖๒ – 
กพ. ๖๓ 

 

-รายการระดับ 

องคความรูของ 

อาจารยท่ีมีเก่ียว 

กับการทําวิจัย 

 

-ขอมูลระดับองค

ความรู ของ

อาจารย 

ท่ีมีเก่ียวกับการ  

การทําวิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 จัดตั้งคณะกรรมการ 

 

-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

-มีคณะกรรมการฯ 

 

-จัดประชุม 

แลกเปลีย่นเรียนรู 

-มีคณะกรรม การ

ดําเนินงาน 

 -มีการจัดประ ชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางนอย 3 ครั้ง 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

คณาจารยใน

คณะฯ 

คณะกรรมการ 

KM 

คณะกรรมการ 

KM 

 



๒. การจัดการความรูใหเปนระบบและการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู 

-จัดประชุม เพ่ือรวบรวมความรูท่ีไดและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย 

 

 

-คณะกรรมการ KM และผูใช KM ประชุม 

แลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช 

 

 

ม.ค.๖๓ – 
มิ.ย. ๖๓ 

 

 

-เอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

 

 

-รอยละของ

คณาจารย

ผูเขารวมประชุม 

 

 

-มีเอกสารการแนว

ทางการวิจัย 

-มีอาจารยเขารวม

กิจกรรมอยาง  

-รอยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

๓. การประมวลและกลั่นกลองความรู 

-คณะกรรมการประเมินผลและกลั่นกรองความรู 

 

พ.ย.๖๒ – 
มิ.ย.๖๓ 

 

 -ความรู ทักษะ 

และประสบการณ 

ใหมในการวิจัย 

 

-ความรูและความ

เขาใจในการทํางาน

วิจัย 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

๔. การเขาถึงความรู 

จัดทําเอกสาร เผยแพร / web site  

 

มิ.ย.๖๓ 

 

จํานวนเอกสาร 

เผยแพร หรือ 

web site 

 

มีเอกสารเผยแพร

ท่ัวถึง หรือ web 

site 

 

คณาจารยใน

คณะฯ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 

 

๕. การเรียนรู 

นําความรูไปแนะนําใหกับอาจารยใหมท่ี 

สนใจในการทําวิจัย 

 

 

มิ.ย.๖๒ 

 

ผลงานการทําวิจัย 

 

อยางนอย ๕% 

ของอาจารย

ท้ังหมด 

 

คณาจารยใน

คณะ 

 

คณะกรรมการ 

KM 

 



 





กําหนดการ 

โครงการการแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตร ประจําป 256๒ 

การแลกเปล่ียนความรูคณะทัศนมาตรศาสตรดานการเรยีนการสอนหัวขอ “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร” และดานการวิจัยหัวขอ “การแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางและ

เทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาติ” 

 

วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 256๒ 

เวลา 1๓.00- 1๖.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แจงผลการประเมินโครงการการแลกเปลี่ยนความรูคณะทัศนมาตรศาสตร 

ประจาํป 256๑ 

- กําหนดหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประจาํป 256๒ 

- กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการ

สอนและการวิจัย ประจําป 256๒ 

วันท่ี ๕ พฤศจิกายน 256๒ 

เวลา 13.00- 14.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- รวบรวมและประมวลผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในป 256๑ 

- กําหนดทิศทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในป 256๒ 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติ  

วันท่ี ๖ ธันวาคม 256๒ 

เวลา 13.00- 14.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาตางๆ 

- รวบรวมขอมูลและประมวลผลความรูการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชา

ในป 256๒ 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติ  

วันท่ี ๒ มกราคม 256๓ 

เวลา 13.00- 14.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาตางๆ 

- รวบรวมขอมูลและประมวลผลความรูการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชา

ในป 256๒ 



- รวบรวมและสรุปแนวทางและเทคนิคการตีพิมพผลงานท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

วันท่ี 1๑ กุมภาพันธ 256๓ 

เวลา 13.00- 15.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลีย่นประสบการณการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาตางๆ 

- รวบรวมขอมูลและประมวลผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในป 

256๒ 

- นําแนวทางและเทคนิคการตีพิมพผลงานไปลองปฏิบัติจริง 

วันท่ี 11 มีนาคม 256๓ 

เวลา 13.00- 15.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางและเทคนิคการตีพิมพผลงานทางวิชาการลง

วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

วันท่ี 29 เมษายน 256๓ 

เวลา 10.00- 12.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณแนวทางและเทคนิคการตีพิมพผลงานทางวิชาการลง

วารสารระดับชาติและนานาชาติ 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 256๓ 

เวลา 13.00- 15.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- สรุปผลการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในป 256๒ 

- การพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีในการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงวารสาร

ระดับประเทศและนานาชาติ 

วันท่ี 26 มิถุนายน 256๓ 

เวลา 10.00- 12.00 น. -    ประธานกลาวเปดการประชุม 

- การพิจารณาแนวปฏิบัติท่ีดีในวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 1/2562 

วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 ผลการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ผลการประเมินประกันคุณภาพในระดับคณะในสวนของ
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะทัศนมาตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ยังไมผานเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการดําเนินการในข้ันตอนของแนวทางปฏิบัติท่ีดียังไมผานการทดลองใช
งาน จึงขอใหดําเนินการทดลองแนวทางปฏิบัตดิังกลาวในปการศึกษาถัดไป 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 แนวทางการผานการประเมินประกันคุณภาพในสวนของการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะ

ทัศนมาตรศาสตร 
ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การผานประเมินประกันคุณภาพในสวนของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของคณะทัศนมาตรศาสตรนั้นจะตองดําเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ัง 6 ขอ 
และจะตองมีการบันทึกรายงานการประชุมในรูปแบบตาง ๆ อยางชัดเจน  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

1.3 การเลือกหัวขอสําหรับการจัดโครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา การเลือกหัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนปจจัยสําคัญ

ประเด็นหนึ่งท่ีจะทําใหสามารถผานการประกันคุณภาพได ซ่ึงการมีหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีดี เหมาะสม จะ
ทําใหงายแกการดําเนินการตามข้ันตอนปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ัง 6 ขอ ซ่ึงจะทําใหงายแกการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 



วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไมมี – 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
- ไมมี – 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การกําหนดหัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2562 
           ประธานฯ เสนอใหใชหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนเดิม เนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2561 ยังไมไดแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

      มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหใชหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการ
สอน เดิมในปการศึกษา 2562 
 5.2 การกําหนดหัวขอการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
       ประธานฯ ขอใหคณาจารยทุกทานรวมกันเสนอหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 2562 
       อาจารยดนัย ตันเกิดมงคล เสนอท่ีประชุมวา ข้ันตอนพ้ืนฐานของการทํางานวิจัยคือการเขียน
โครงรางการวิจัย และคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตรสวนใหญเพ่ิงจะเริ่มบรรจุเปนบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหงใหม ดังนั้นจึงขอเสนอหัวขอ “แนวทางในการเขียนโครงรางการวิจัย” แตผูชวย
ศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค เสนอแนะวา ขณะนี้อาจารยภายในคณะไดมีการเริ่มทํางานวิจัยไปแลว
บาง ซ่ึงข้ันตอนในการทํางานวิจัยนั้นไดผานพนในหัวขอการเขียนโครงรางการวิจัยไปแลวและกําลังเขาสูใน
ข้ันตอนของการเผยแพรผลงานวิจัย จึงเสนอท่ีประชุมวา หัวขอ“แนวทางในการเขียนโครงรางการวิจัย” ยังไม
เห็นควรพิจารณา และคณาจารยประจําคณะทัศนมาตรศาสตรหลายทานตางมีประสบการณในการสงผล
งานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จึงขอใหท่ีประชุมชวยพิจารณาหัวขอนี้ โดย
มุงเนนไปในสวนของเทคนิคและแนวทางในการเผยแพรผลงานวิจัย 

      มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหใชหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยดังกลาว 
ในปการศึกษา 2562 

 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 2/2562 

วันท่ี 5 พฤศจกิายน 2562 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 30 
ตุลาคม 2562 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
    3.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน หัวขอ “วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร” 
          ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา ใหเพ่ิมจํานวนรายวิชาท่ีจะตองใชวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทวนสอบ โดยตองใชอัตราสวนระหวางรายวิชาทางพรีคลินิกและคลินิกเทา ๆ กัน 
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ ขอใหอาจารยผูมีประสบการณในการสงผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือหาแนวทางและเทคนิคในการเผยแพร
ผลงานวิจัยและเปนการชี้แนะแกผูท่ียังไมมีประสบการณ 

 ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค แจงท่ีประชุมวา มีประสบการณในการเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติท่ีปรากฎอยูในฐานขอมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) และ
ไดแบงปนประสบการณท่ีพบเจอดังนี้ 



- ทําการสํารวจเปาหมายหรือวัตถุประสงคของทีมผูวิจัยเปนอันดับแรก วาผลงานวิจัยชิ้นนี้
ทํามาเพ่ืออะไร (ขอตําแหนงทางวิชาการหรือใชเปนผลงานภูมิหลัง)  

- เลือกกลุมของฐานขอมูล TCI ท่ีตรงกับความตองการของทีมผูวิจัยหรือวัตถุประสงคของ
งานวิจัย 

- เลือกวารสารท่ีอยูในกลุมของฐานขอมูล TCI ท่ีเลือก โดยวารสารนั้นตองมีขอบเขตงานท่ี
สัมพันธกับงานวิจัย นอกจากนี้ควรตรวจสอบภาพรวมและความเคลื่อนไหวของวารสาร วามีความถ่ีในการ
อัพเดตขอมูลบอยแคไหน 

- ประเมินโอกาสผลสําเร็จในการเผยแพรผลงานวิจัยโดยตรวจสอบจากข้ันตอนการทํางาน
ของวารสารท่ีสนใจวามีลําดับข้ันตอนอยางไร แตละข้ันตอนใชเวลาดําเนินการนานแคไหน งานวิจัยตองผาน
กระบวนการพิจารณาจากบรรณาธิการของวารสาร (editor) กอนถูกสงไปยังผูวิจารณ (reviewer) แลวคอย
ชําระคาธรรมเนียมการตีพิมพ หรือตองชําระคาธรรมเนียมการตีพิมพกอนเปนอันดับแรก  

- หลังจากท่ีสงผลงานไปแลว ผูวิจัยตองติดตามความคืบหนาของงานดวย เพ่ือปองกันการ
สูญหายของงาน 

ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค ยังชี้ใหเห็นขอเสีย คือ การเผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาตินั้นผูวิจัยจะตองทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานวิจัยตามท่ีวารสารกําหนดดวยตัวเอง
ท้ังหมดและอาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการคอนขางนาน และยังเสนอแนะอีกวา หากผลงานวิจัยถูก
ปฏิเสธ (reject) ผูวิจัยอาจจะตองปรับเปลี่ยนกลุมของฐานขอมูลและวารสารใหมท่ีจะเผยแพรผลงานวิจัยใหม 
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 3/2562 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2562 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูมาประชุม 
1. อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล     ติดราชการ 
2. อาจารยกิรติ คเชนทวา     ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 5 
พฤศจกิายน 2562 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ ขอใหอาจารยผูมีประสบการณในการสงผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  
 อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร แจงท่ีประชุมวา มีประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนวารสารในกลุมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด (Q1 หรือ top position) และไดแบงปน
ประสบการณท่ีพบเจอดังนี้ 

- ทําการสํารวจเปาหมายหรือวัตถุประสงคของทีมผูวิจัยเปนอันดับแรกเชนเดียวกับผูชวย
ศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค 



- ใชประสบการณของผูรวมวิจัยคนอ่ืน ๆ ในทีมวิจัยเปนขอมูลในการเลือกกลุมของวารสาร 
และวารสารท่ีตรงกับความตองการของวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยกําหนดใหวารสารนั้นตองมีขอบเขตงานท่ี
สัมพันธกับงานวิจัย  

- ตรวจสอบภาพรวมและความเคลื่อนไหวของวารสาร วาวารสารนั้นมีความถ่ีในการถูก
อางอิงบทความวารสารในแตละปบอยแคไหน โดยดูจากคา IF หรือ Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฎในฐานขอมูลสากล ISI นอกจากนี้วารสารนั้นจะตองไมเปนวารสารท่ีถูกจัดอยูใน Beall's 
List 

- เม่ือเลือกวารสารไดแลวก็ทําการสงผลงานในการตีพิมพ 
- หากผลงานวิจัยถูกปฏิเสธ (reject) ผูวิจัยจะทําการเปลี่ยนกลุมของฐานขอมูลและวารสาร

ใหมท่ีจะเผยแพรผลงานวิจัยใหม เชน เปลี่ยนแหลงของวารสารใหมโดยยังใหวารสารอยูในระดับคุณภาพเดิม 
แตลดระดับคา IF ลงจากเดิม หรือทําการเปลี่ยนระดับคุณภาพของวารสารจากกลุม Q1 ไปเปน Q2 ก็ได เปน
ตน 

                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี 2 มกราคม 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูมาประชุม 
1. อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล     ติดราชการ 
2. อาจารยกิรติ คเชนทวา     ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2562 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ ขอใหอาจารยผูมีประสบการณในการสงผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารวิชาการท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  
 อาจารยธีระ โพยมทิพย แจงท่ีประชุมวา มีประสบการณในการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยวารสารท่ีใชเผยแพรมีท้ังแบบ close access journals และ open 
access journals และยังไดแบงปนประสบการณท่ีพบเจอดังนี้ 

 
 



• การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 
- ดูวัตถุประสงคของงานและทีมผูวิจัยเชนเดียวกับอาจารยผูมีประสบการณทานอ่ืน ๆ 

กอนหนานี ้
- เลือกกลุมของวารสาร และวารสารท่ีตรงกับความตองการของวัตถุประสงคของการ

ตีพิมพผลงานวิจัย โดยอาศัยประสบการณของผูรวมวิจัยคนอ่ืน ๆ มาชวยในการคัดเลือก นอกจากนี้ยังตอง
ตรวจสอบความสัมพันธกันระหวางขอบเขตของงานในวารสารท่ีสนใจกับงานวิจัย โดยดูวาเปนไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม 

- ทําการปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณกอนหนานี้เพ่ือหาแนวทางในการ
คัดเลือกวารสาร กอนท่ีจะทําการปรึกษากับทีมวิจัยเพ่ือตัดสินใจเลือกวารสาร รวมไปถึงสอบถามผูท่ีเคยตีพิมพ
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีเลือกไว  

- คาดการณโอกาสของผลสําเร็จในการตีพิมพ โดยดูความถ่ีในการเคลื่อนไหวของ
วารสารท่ีสนใจ  

 อาจารยธีระ โพยมทิพย ยังเสนอแนะอีกวาการมี connection กับบรรณาธิการวารสารมี
สวนสําคัญท่ีจะทําใหมีโอกาสในการเผยแพรผลงานวิจัยคอนขางสูง ยกตัวอยางเชน หากมีความสัมพันธสวนตัว
กับบรรณาธิการของวารสารท่ีสนใจ ไมวาจะเปนความสัมพันธในรูปแบบไหนก็ตาม เชน ญาติพ่ีนอง เพ่ือน 
อาจารยท่ีปรึกษา หรือคนรูจัก ซ่ึงความสัมพันธท่ีดีเหลานี้จะมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยถูกเผยแพรลงใน
วารสารไดคอนขางงาย และใชระยะเวลาในการดําเนินงานไมนาน  

 ประธานฯ ขอใหอาจารยอาจารยธีระ โพยมทิพย ชวยแบงปนขอมูลเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคท่ีเคยไดรับในชวงระหวางสงผลงานในการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
 อาจารยอาจารยธีระ โพยมทิพย ชี้แนะวา ปญหาท่ีพบลาสุดจะเปนเรื่องเก่ียวกับจํานวน
ผูวิจัยตอผลงานหนึ่งชิ้น โดยวารสารท่ีสนใจนั้นมีการจํากัดจํานวนผูวิจัยไวแตไมไดระบุไวอยางชัดเจนใน
รายละเอียดหรือขอบเขตของวารสาร ทําใหผูวิจัยไมสามารถทราบถึงขอจํากัดนี้มากอนสงผลใหเกิดความลาชา
ในการดําเนินการเผยแพรผลงานข้ึนมา นอกจากนี้ปญหาท่ีสําคัญอีกอยางท่ีพบไดบอย คือ รูปแบบของ
เอกสารอางอิง โดยวารสารระดับชาติเลือกใชรูปแบบของเอกสารอางอิงท่ีแตกตางกัน และมีความหลากหลาย
คอนขางมาก ซ่ึงอาจจะสงผลใหเกิดความยุงยากในการจัดเตรียมตนฉบับ รวมไปถึงความไมชัดเจนของรูปแบบ
การอางอิงของวารสารนั้นๆ ในรายละเอียดของวารสาร ทําใหตองเสียเวลาแกไขหลังจากสงตนฉบับไปแลว  
 

• การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาต ิ

สวนการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาตินั้นก็ไมไดแตกตางจากอาจารย
ทานอ่ืน ๆ ท่ีมีประสบการณกอนหนานี้มากนัก แตขอชี้แนะถึงความแตกตางระหวางการเผยแพรผลงานวิจัย
แบบ close access journals และ open access journals หากใชระยะเวลาในการดําเนินการของวารสาร
เปนเกณฑในการตัดสิน จากประสบการณพบวา การตีพิมพแบบ open access journals จะใชระยะเวลาท่ี
คอนขางนอยกวาแบบ close access journals แตอยางไรก็ตามในการเผยแพรผลงานอาจจําเปนตองอาศัย
โชคชะตาและดวงรวมดวย 

ท้ังนี้อาจารยธีระ แนะนําวาการเผยแพรผลงานใหดูตามวัตถุประสงคของเจาของงานวิจัย 
ไมจําเปนตองยึดติดกับคา Impact factor หรือคา Q เนื่องจากถางานวิจัยเราดี มีการตีพิมพใน Q3 หรือ Q4 
ท่ีอยูในฐานขอมูลนานาชาติ ผลสุดทายอยางไรก็มีผูวิจัยทานอ่ืนเขามาอางอิงอยูดี 
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 



วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไมมี – 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
- ไมมี – 

เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 2/2563 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูมาประชุม 
1. อาจารยฐิตินันทน ผิวนิล     ติดราชการ 
2. อาจารยกิรติ คเชนทวา     ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 2 
มกราคม 2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ แบงปนประสบการณโดยแจงท่ีประชุมวา มีประสบการณในการเผยแพร

ผลงานวิจัยท้ังในวารสารระดับชาติและนานาชาติเชนเดียวกับอาจารยธีระ โพยมทิพย  
• การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 

- เลือกกลุมของวารสารท่ีตรงกับวัตถุประสงค ประเภทหรือสาขาของงานวิจัย โดย
กระบวนการคัดเลือกวารสารนั้นอาจจะอาศัยประสบการณของผูรวมวิจัยในทีม อาจารยท่ีปรึกษา หรือบุคคล
อ่ืนท่ีมีประสบการณในการเผยแพรผลงานมากอน มาชวยประกอบในการตัดสินใจเลือกวารสาร นอกจากนี้
อาจจะตรวจสอบความเก่ียวของหรือความสัมพันธระหวางขอบเขตของวารสารกับขอบเขตของงานวิจัยอีกดวย 



หากขอบเขตของงานวิจัยมีความสัมพันธกับขอบเขตของวารสารจะทําใหโอกาสในการประสบความสําเร็จใน
การตีพิมพผลงานสูงข้ึน 

- อีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความประสบความสําเร็จในการตีพิมพผลงานนั้นก็คือ ความ
เคลื่อนไหวของวารสารในแตละเดือนของป โดยทําการตรวจสอบดูวา วารสารท่ีสนใจนั้นมีการเผยแพรงานวิจัย
บอยแคไหน (รายเดือน รายปกษ หรือรายป) ยิ่งวารสารใดมีความเคลื่อนไหวบอย วารสารนั้นยอมมีผลงานวิจัย
เปนจํานวนมาก ดังนั้นวารสารนั้นจึงมีโอกาสท่ีจะถูกอางอิงคอนขางสูง ซ่ึงความถ่ีในการถูกอางอิงนี้จะสงผลถึง
คุณภาพของวารสารโดยดูไดจากคา IF ของวารสาร 

- ปรึกษากับทีมวิจัยเพ่ือตัดสินใจเลือกวารสารท่ีจะทําการสงผลงานตีพิมพ โดย
จัดลําดับของวารสารไวประมาณ 3 แหงเพ่ือใชเปนแหลงสํารองในกรณีท่ีถูกปฏิเสธจากวารสารท่ีเลือกไป 

- ในชวงระหวางท่ีสงผลงานไปยังวารสารท่ีเลือก ผูวิจัยอาจจะตองตรวจติดตาม
ความกาวหนาของงานเปนระยะ ๆ เพ่ือจะไดเตรียมตัวในข้ันตอนตอไป 
  ประธานฯ ยังมีความเห็นเชนเดียวกับอาจารยธีระ โพยมทิพย ท่ีแจงวา การมี 
connection กับบรรณาธิการวารสารมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหมีโอกาสในการเผยแพรผลงานวิจัยคอนขางสูง แต
ขอเพ่ิมขอมูลเสริมคือ นอกจากจะมี connection กับบรรณาธิการแลวหากยังมี connection กับ reviewer 
อีกจะยิ่งเพ่ิมโอกาสในการยอมรับใหตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารท่ีสนใจคอนขางสูง สวนในเรื่องของระยะเวลา
ในการดําเนินการเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติไมมีความแตกตางกันมากนั้น เนื่องจากมัน
ข้ึนอยูปจจัยอีกหลายปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได เชน คานิยมในการเลือกตีผลงานของนักวิจัยหลาย ๆ 
สถาบัน ความรวดเร็วของผูดําเนินการในทีมของวารสารแตละแหง ความถ่ีในการออกวารสาร เปนตน 

• การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาต ิ

สวนการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาตินั้นก็จะคลาย ๆ กับอาจารยทาน
อ่ืน ๆ แตขอแจงเพ่ิมเติมในเรื่องของระยะเวลาดําเนินการ ไมวาจะเปนวารสารแบบ close access journals 
หรือ open access journals นั้นไมมีความแตกตางกันมากนัก 
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 3/2563 

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

    ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
การประชุมการจัดการความรูภายในคณะทัศนมาตรศาสตรจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเปนแบบออนไลน 
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนในครั้งกอนจะตองมี

การทดลองใชซํ้าเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในดานการทวนสอบ โดยยึดแบบแผนและวิธีปฏิบัติในรูปแบบเดิมท่ี
เคยปฏิบัติในครั้งกอนและขอใหอาจารยประจําคณะทุกทานสงผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา
ทุกคนเพ่ือประกอบการประมวลผลการทวนสอบในครั้งนี้   
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหอาจารยธีระ โพยมทิพยเปนผูประ
ประมวลผลการทวนสอบ 
 



วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไมมี – 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
- ไมมี – 

เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 4/2563 

วันท่ี 29 เมษายน 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรสีวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 11 
มีนาคม 2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2562 
          อาจารยธีระ โพยมทิพย แจงท่ีประชุมวา การประมวลผลการทวนสอบในครั้งนี้ยังไดขอมูล

สงผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาไมเพียงพอ จึงขอใหอาจารยประจําคณะสงขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการประมวลผลการทวนสอบ   
                   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  

    4.2 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
                   ประธานฯ ขอใหอาจารยทานท่ียังไมไดแบงปนประสบการณในการสงผลงานวิจัยเผยแพรใน
วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
  อาจารยฐิติกา เกาะหมาน แจงวามีประสบการณในการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ 
แตเปนการเผยแพรในรูปแบบของการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการ (oral presentation) และ
เผยแพรเปนรูปเลม (proceedings) ซ่ึงกระบวนการดําเนินการในการขออนุมัติการตีพิมพตาง ๆ จะคลายคลึง



กับการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีหนาท่ีประเมินและ
กลั่นกรองบทความวิชาการกอนตีพิมพเชนกัน  

ประธานฯ ขอใหอาจารยฐิติกา เกาะหมาน แบงปนประสบการณในการคัดเลือกแหลงท่ี
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติในครั้งนั้น อาจารยฐิติกา เกาะหมานแจงวาในการคัดเลือกแหลงนั้นจะ
เริ่มจากการดูรายละเอียดของงานประชุมกอนเปนอันดับแรก ไมวาจะเปนสถานท่ีในการจัดงานประชุม รายชื่อ
ของผูทรงคุณวุฒิ ระยะเวลาในการจัดงาน ระยะเวลาในการดําเนินการของการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ รวม
ไปถึงขอมูลการจัดประชุมยอนหลังประมาณ 3 ป 

อาจารยโชติกา พูลสนาม แจงท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา ผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีในการประเมิน
และกลั่นกรองบทความวิชาการนั้นก็ไดมีการจัดแบงตามประเภทของบทความวิชาการเชนกัน ซ่ึงข้ันตอนการ
เผยแพรในรูปเลม (proceedings) ครั้งนี้จะมีการชําระคาธรรมเนียมกอนท่ีจะอนุมัติการตีพิมพ ดังนั้นการเลือก
แหลงของงานประชุมนั้นจะตองประเมินโอกาสสําเร็จในการไดรับอนุมัติการตีพิมพกอนเปนอันดับแรก 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 5/2563 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
2. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
3. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
4. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
5. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
6. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมมาประชุม 
1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ติดราชการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค   ติดราชการ  
3. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    ติดราชการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการวิจัย ประจําปการศึกษา 2562 
                   ประธานฯ ขอใหอาจารยทานท่ียังไมไดแบงปนประสบการณในการสงผลงานวิจัยเผยแพรใน
วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน 
  อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย แจงวามีประสบการณในการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ แต เปนการเผยแพรในรูปแบบของการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการ (oral 
presentation) ซ่ึงกระบวนการดําเนินการในการขออนุมัติการนําเสนอผลงานตาง ๆ จะคลายคลึงกับการ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ สวนการคัดเลือกแหลงท่ีนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จะเริ่มจากการดู
รายละเอียดของงานประชุมกอนเปนอันดับแรกเชนกับอาจารยฐิติกา เกาะหมานและอาจารยโชติกา พูลสนาม 
ไมวาจะเปนสถานท่ีในการจัดงานประชุม ระยะเวลาในการจัดงาน คาใชจายหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ี



เก่ียวของ ขอมูลการจัดประชุมยอนหลัง รวมไปถึงจํานวนผูเขารวมประชุม ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะมีสวนชวยเพ่ิม
โอกาสท่ีจะไดรับการอนุมัติการนําเสนอผลงานในงานประชุมมากข้ึน 
วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

- ไมมี – 
เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู 
ครั้งท่ี 6/2563 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 
ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ชั้น 2 

--------------------------------------------- 
รายนามผูมาประชุม 

1. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยนาตยา ไชยเวียง     ประธานกรรมการ 
3. อาจารยธีระ โพยมทิพย     รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค   กรรมการ  
5. อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย                                     กรรมการ 
6. อาจารยฐิติกา เกาะหมาน     กรรมการ 
7. อาจารยโชติกา พูลสนาม     กรรมการ 
8. อาจารยนพดล ศรีสุรัตนเมธากุล    กรรมการ 
9. อาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร                 กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
     ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    เลขานุการท่ีประชุมเสนอ รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

     มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 

    4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 2562 
          ประธานฯ แจงแกท่ีประชุมวา ขอใหดําเนินการนําองคความรูท่ีไดจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาจากการทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ มา
ทดลองใชกับคะแนนของนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงตัวประธาน ฯ อาจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค 
อาจารยณัชอาภา  พวงมาลัย และอาจารยชญาดา  เท่ียงถาวร ไดสงคะแนนใหอาจารยธีระ โพยมทิพย ใชใน
การวิเคราะหขอมูลแบบคราว ๆ แลวนั้น   



 บัดนี้ อาจารยธีระ โพยมทิพย แจงท่ีประชุมวา ถานําคะแนนในรายวิชาบรรยายท่ีเก่ียวของ
กันมาสรางกราฟ จะเห็นไดวาคะแนนของนักศึกษาคอนขางท่ีจะมีความสัมพันธกันมาก โดยขอใหอาจารยทุก
ทานพิจารณารูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 แสดงความสัมพันธองคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาบรรยายท่ีสืบเนื่องกัน น้ําเงินแสดงขอมูลของ
นักศึกษาในปการศึกษา 2561 และ สีแดงแสดงคะแนนของนักศึกษาในป 2562 

 
จากการทําการสัมภาษณอาจารยผูมีประสบการณสอนนักศึกษาชั้นสองชั้นป คาความชันของ

ความสัมพันธเสนตรงท่ีนักศึกษาปการศึกษา 2561 ไดนอยกวานักศึกษาปการศึกษา 2562 หมายความวา
นักศึกษาในป 2562 ไดคะแนนโดยรวมดีกวานักศึกษาป 2561 ซ่ึงถามองคาความสัมพันธพบวา ปการศึกษา 
2561 มีความสัมพันธของคะแนนมากกวาป 2561 และจากการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร ไดชี้
พบวา นักศึกษาป 2561 มีจํานวนนักศึกษาท่ีมากกวา มีนักศึกษาท่ีเกงมาก ถึงออนมาก ทําใหมีชวงคะแนน
ของนักศึกษากวากวาปการศึกษา 2562  

นอกจากนี้อาจารยธีระ โพยมทิพย ไดลองนําขอมูลมาเขียนกราฟเสน ดังแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงรูปแบบ
ของคะแนนของนักศึกษาในชั้นปท่ีทําการวิเคราะหมีคา KMO = 0.912 ดังนั้น ขอมูลจึงจัดวามีความ
สอดคลองและสัมพันธกัน  

 

R² = 0.5887 
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รูปท่ี 2 แสดงรูปแบบของคะแนนของนักศึกษาในรายวชิาบรรยายชั้นปท่ี 3 กราฟแตละเสนแสดงรายวิชาตางๆ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
- ไมมี – 

วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    
- ไมมี – 

 
เลิกประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
               (อาจารยนาตยา ไชยเวียง) 

     ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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ผลประเมินโครงการแลกเปล่ียนความรู 

เรื่อง “วิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชาในคณะทัศนมาตรศาสตร” 

วันท่ี 26 มิถุนายน 256๓ 

ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

 

ตอนท่ี 1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 9 คน แบงเปน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน  

- สถานภาพผูตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตรสายวิชาการ   

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

1. กอนการประชุม คณาจารย มีความรูความ

เขาใจเ ก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนวิชา 

3.56 0.73 3 

2. หลังการประชุม คณาจารยมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวน

วิชา 

4.44 0.53 4 

3. กระบวนการและวิธีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนวิชามีความเหมาะสมและสามารถ

นําไปใชประโยชนในการเรยีนได 

4.44 0.53 4 

4. ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีใน

การการจัดประชุม 

4.44 0.53 4 

ตอนท่ี 3 สรุปขอเสนอแนะเพ่ิมเติม     

1. อยากใหเปลี่ยนหัวขอใหมในครั้งหนา 
 
 
 

 

 

 

 



 

ผลประเมินโครงการแลกเปล่ียนความรู 

เรื่อง “แนวทางและเทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาต”ิ 

วันท่ี 26 มิถุนายน 256๓ 

ณ หองประชุมคณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร อาคารสุโขทัย ช้ัน 2 

 

ตอนท่ี 1 สรุปขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 9 คน แบงเปน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 6 คน  

- สถานภาพผูตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรคณะทัศนมาตรศาสตรสายวิชาการ   

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. Mode 

1. กอนการประชุม คณาจารยมีประสบการณการ

ตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาติ

มากนอยแคไหน 

3.67 0.71 3 

2. หลังการประชุม คณาจารยมีประสบการณการ

ตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาติ

มากนอยแคไหน 

4.56 0.53 5 

3. แนวทางและเทคนิคการสงผลงานวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพลงวารสารระดับประเทศและนานาชาติมี

ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชน

ในการตีพิมพลงวารสารในครั้งตอไป 

4.56 0.53 5 

4. ไดรับเทคนิคและแนวทางในการตีพิมพผลงาน

ทางวิชาการเพ่ิมเติมมากนอยแคไหน 

4.56 0.53 5 

5. ความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานท่ีใน

การจัดประชุม 

4.56 0.53 5 

ตอนท่ี 3 สรุปขอเสนอแนะ     -ไมมี- 

 



แนวปฏิบัติของการทวนสอบท่ีดี 

 จากการท่ีคณะกรรมการไดแลกเปลี่ยนความคิด และทดลองดูรูปแบบการทวนสอบชนิดตางๆ 

ปรับใชวิธีการเดิมจากการทวนสอบครั้งกอนหนา จึงขอเสนอแนวทางพ่ึงระวังและพิจารณาท่ีดี ดังตอไปนี้  

๑. การใชสถิติเปนวิธีท่ีดีและเปนการสรางหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของ

การประเมินผล ทวาผูนําสถิติมาใชจําเปนตองมีความรูความเขาใจในระดับหนึ่ง เพ่ือใหสามารถ

เลือกชนิดของสถิติท่ีใชวิเคราะหไดถูกตอง อยางไรก็ตาม จากการท่ีคณะกรรมการไดรวบรวมผล

การประเมินผลการเรียนการสอนของคณะทัศนมาตรศาสตรมาพิจารณา ขอแนะนําผูนําไปใชวา 

ควรจะพิจารณาการทวนสอบดวยคะแนนดิบมากกวาการใชผลการเรียนเปนเกรด ซ่ึงจะทําให

เลือกใชสถิติไดงายกวาการใชเกรดรายวิชาของนักศึกษา  

๒. นอกจากจะใชวิธีการทางสถิติแลวนั้น ระหวางเรียน ผูสอนสามารถใหนักศึกษาทํา Pre-test และ 

Post-test แลวนําผลคะแนนท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบได  

๓. การสัมภาษณนักศึกษาและอาจารยผูสอนสามารถนํามาใชควบคูกับการทวนสอบวิธีอ่ืนๆได เพ่ือ

เปนการเช็คความถูกตองของกระบวนการทวนสอบ   

๔. ปญหาประการสําคัญของการใชสถิติในการทวนสอบ บางครั้งอาจจะมีวิชาท่ีไดคาความสัมพันธท่ี

ไมสูงมาก เชน ประมาณ 0.3 ทวามีนัยสําคัญทางสถิติ ในกรณีนี้คณะกรรมการฯ ก็พบไดในบาง

รายวิชาของ Pre-required course จากการไดปรึกษาหารือกับคณาทานอ่ืนๆ ไดขอเสนอวา ให

ใชสถิตเปนสวนประกอบหนึ่งและใหลองสัมภาษณนักศึกษา เพ่ือหาเหตุผลรองรับ จะทําใหเปน

การทวนสอบท่ีมีประสิทธิ์ภาพ  

๕. คณาจารยสามารถจดบันทึกพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับ

คะแนนสอบได ซ่ึงจะใชสถิติหรือไมก็ได วิธีการดังกลาวสามารถบอกผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได

ระดับหนึ่ง   

๖. ในกรณีท่ีไมสามารถใชคาสถิติได ขอแนะนําใหนําขอมูลของนักศึกษาในชั้นปนั้น ๆ มาเรียงลําดับ

ตามรหัสนักศึกษาเปนแกน x และใชแกน y เปนคาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ของแตละรายวิชา 

สรางเปนกราฟเสน จะสามารถทําใหเห็นไดวาแตละวิชามีรูปแบบข้ึน/ลง ของกราฟเหมือนกัน จึง

อนุมานไดวานักศึกษาไดคะแนนตามท่ีสมควรได และการวัดผลในวิชานั้น ๆอาจจะถูกตอง ซ่ึงวิธี

นี้สามารถบงชี้วิชาท่ีกดคะแนนไดดวยเชนกัน  

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัตท่ีิดีของการสงผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพลงวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

1. การวางแผนการเรื่องการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร  

ควรวางแผนเรื่องการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไวลวงหนาตั้งแตเริ่มการทําโครงรางงานวิจัยเพ่ือ

ขอทุนเนื่องจากตองใชงบประมาณในการลงตีพิมพ บางวารสารตองสมัครเปนสมาชิกติตอกัน 2-3 ป จึงจะ

ไดรับการพิจารณารับตีพิมพ 

2. การศึกษาขอมูลของวารสาร  

ควรศึกษาขอมูลของวารสารท่ีสนใจวาสอดคลองกับปญหาการวิจัยหรือไม และวารสารท่ีจะเลือก

ตีพิมพควรเปนวารสารท่ีไดรับการรับรองในระดับชาติ และมีคาคะแนน Impact factor สูง ๆ หรือไดรับ

การรับรองตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษา เชน วารสารพยาบาลของสมาคมพยาบาลฯ วารสาร

พยาบาลสาธารณสุข วารสารพยาบาลศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วารสารพยาบาลศาสตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน (สามารถหาขอมูลรายชื่อวารสารและรายละเอียดขอกําหนดไดท่ีกลุมงานวิจัย

หรือสืบคนขอมูลจากเว็บไซดของวารสารได) 

3. การเตรียมตนฉบับบทความวิจัยท่ีจะตีพิมพเผยแพร   

ควรกําหนดกรอบหรือโครงเรื่อง (แผนท่ีการเขียนบทความ) ไวกอนวาตองการหัวขอเรื่อง

อะไรบางและขอบเขตของเนื้อหาแตละหัวขอเรื่อง ความยาวของแตละหัวขอมากนอยเทาไร รวมท้ังหมด

ไมเกินก่ีหนา (โดยประมาณ 12-15 หนา) ตามท่ีบรรณาธิการวารสารกําหนดแบบฟอรมไว ถาไม

ดําเนินการตามนั้นอาจจะไมไดรับการพิจารณารับตีพิมพ มีขอเสนอแนะจากผูมีประสบการณวาถาไดอาน

บทความวิจัยในวารสารท่ีจะลงตีพิมพเปนตัวอยางกอนจะชวยใหเกิดความเขาใจและเตรียมตนฉบับไดงาย

ข้ึน  จากนั้นจึงลงมือเขียนบทความตามกรอบหัวขอและความยาวท่ีวางแผนไว โดยเขียนข้ึนใหมใหมีความ

ตอเนื่องเชื่อมโยงกันท้ังเรื่อง และเนนความสําคัญท่ีตองการเสนอใหผูอานทราบ ไมใชการยอวิจัยเลมใหญ

มาทุกหัวขอแบบสั้นๆ การอางอิงตองใหถูกตองตามระบบท่ีวารสารกําหนด ควรเก็บเอกสารตนฉบับและ

เอกสารอางอิงไวกอน โดยค่ันหนาไว หรือใสดัชนีไวใหชัดเจน ถามีการแกไขจะไดทําไดงายและรวดเร็ว 

การพิมพแกไขควรบันทึกในไฟลใหม ไมควรบันทึกซอนไฟลเดิม เพราะบางครั้งอาจตองแกไขกลับมาใช

แบบเดิม 

4. การตรวจสอบความถูกตอง  

ความเชื่อมโยงของเนื้อหา การสะกดคํา ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนอางอิง และบรรณานุกรม 

ตามระบบท่ีวารสารกําหนดแลวแกไขใหถูกตอง 

5. การสงบทความไปใหบรรณาธิการวารสาร  

พิจารณารับตีพิมพ 

6. การติดตามผล   

ควรติดตามผลกับบรรณาธิการเปนระยะๆ ถามีการแกไขบรรณาธิการจะสงตนฉบับกลับมา 

ผูเขียนควรทําความเขาใจและรีบดําเนินการแกไข เพราะถาปลอยท้ิงไวจะขาดความตอเนื่องและหลงลืม

ประเด็นได ถามีขอสงสัยควรติดตอกลับไปถามหรือเจรจาตอรองกับบรรณาธิการใหเขาใจตรงกัน  



7. การแกไขและสงตนฉบับบทความกลับ  

ไปใหบรรณาธิการเพ่ือการตีพิมพใหมแลวติดตามเปนระยะ ๆ เชนเดียวกับขอ 4 ขอสําคัญคือตอง

จดจอไมยอทอใหกําลังใจตนเองจนกวาจะไดรับการตีพิมพลงในวารสารวิชาการ  

8. ใหรางวัลสนับสนุน 

ใหรางวัลสนับสนุนแกอาจารยผู ซ่ึงสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ  

9. ประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการ 

คณะฯ จัดประชาสัมพันธผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละทานตามแหลงขอมูลตางๆ เชน 

Facebook คณะ เวปเพจประจําคณะ หรือแหลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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