โครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555
: KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน”
และ KM ด้านการวิจยั เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะ
เศรษฐศาสตร์”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานนโยบายและแผน และประกั น
คุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดนโยบายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อ
เป็นทิศทางในการดําเนินการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับปณิธานที่มุ่งมั่นต่อการเป็น
สถาบันที่แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถในการทํางานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู้ แ ละสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ โดย
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการ
ประสานความร่วมมือ อันนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ยังมีเป้าหมายเพื่อดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งต้องมีพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดําเนินงานได้แก่ การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เพื่อให้คณะฯมีการจัดการที่มีประสิทธิผล โดยบุคลากรทุกระดับ
จะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความรู้อย่างแท้จริง และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาส่วน
งานสู่สถาบันเรียนรู้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสําคั ญของการจั ด การ
ความรู้ในคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ จึงจัดให้มีโครงการจัดการความรู้ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 : KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การทุจริตในการสอบและ
มาตรการป้องกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าทีไ่ ด้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่อง
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ และ KM ด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อหา
รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องการจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะ
เศรษฐศาสตร์
4. วัตถุประสงค์
4.1 KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง“การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน”
4.1.1 เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่อง
การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน
4.1.2 เพื่อหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ
4.2 KM ด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์”
4.2.1 เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การ
จัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์
4.2.2 เพื่อหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องการจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่
ของ คณะเศรษฐศาสตร์
5. วัน เวลา และสถานที่
5.1 KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง“การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน”
ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ECB 1201
คณะเศรษฐศาสตร์
5.2 KM ด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์”
ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา
ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ
คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 46 คน
นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์
จํานวน 4 คน
เจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ จํานวน 25 คน
รวมจํานวน 75 คน

7. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได้ ปี 2556 แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อุดหนุนเฉพาะกิจ (อุดหนุน
โครงการการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา) ของคณะเศรษฐศาสตร์ จํ า นวนเงิ น 8,000.-บาท
(แปดพันบาทถ้วน) โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้
7.1 ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 75 คน x 80 บาท)

6,000.- บาท

7.2 ค่าอาหารว่าง ( 2 มื้อ x 40 คน x 25 บาท)

2,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.- บาท

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่องการ
ทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน
8.2 ได้รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ
8.3 คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จัย ได้ แ บ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้แ ละถ่ า ยทอดประสบการณ์ ก ารจัด การ
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์
8.4 ได้รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในเรื่องการจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะ
เศรษฐศาสตร์



กําหนดการโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555
KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน”
ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง ECB 1201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KM ด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์”
ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา
รายละเอียด
 KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การทุจริตในการสอบและมาตรการป้องกัน”
ในวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ECB 1201 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.
พิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555
โดย ผศ.ดร.คมสัน สุริยะ หัวหน้าสํานักวิชาเศรษฐศาสตร์
09.00 – 10.30 น. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่อง “การทุจริตในการสอบ
และมาตรการป้องกัน”
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริการในห้องประชุมฯ)
10.45 – 12.00 น. ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ในเรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบ”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ใต้ถุนคณะเศรษฐศาสตร์
 KM ด้านการวิจัย เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์”
ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00 – 10.30 น. แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ของคณะเศรษฐศาสตร์”
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริการในห้องประชุมฯ)
10.45 – 12.00 น. ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ในเรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ของ
คณะเศรษฐศาสตร์”
หมายเหตุ กําหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้ด้านการผลิต
เรื่อง “มาตรการตอตานการทุจริตในการสอบ”
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สืบเนื่องจากการระดมสมองในกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ประจําภาคเรียนที่
2/55 ไดมีขอสรุปเปนมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบ ซึ่งจะไดเริ่มนํามาใชปฏิบัติในการสอบปลายภาค ของภาค
เรียนที่ 2/55 เปนตนไป ดังตอไปนี้
1. โทรศัพทมือถือ หามนําเขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบในหองสอบใหถอื วาเปนการกระทําผิดระเบียบการสอบ
ใหนกั ศึกษาลงนามใน “รายงานการตรวจพบโทรศัพทในหองสอบ” ซึ่งไดแนบมาดวยนี้ และใหกรรมการคุมสอบยึด
โทรศัพทมอื ถือเครื่องนั้นไวที่คณะเศรษฐศาสตรจนกวาการพิจารณาไตสวนจะแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบขอมูลใน
โทรศัพทวามีเนื้อหาที่เกีย่ วของกับวิชาที่สอบหรือไม ถามีจะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ แตหากไมมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอบ จะยังถือวานักศึกษามีความผิดฐานทําผิดระเบียบการสอบในเรื่องการไมใหนําเครื่องมือสื่อสารเขา
ไปในหองสอบ จากนั้นใหสงเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะพิจารณาดําเนินการลงโทษตอไป
ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตรไมมีนโยบายรับฝากโทรศัพทมือถือ หรือสิ่งของมีคาอื่น ๆ ของนักศึกษาระหวางการสอบ และจะ
ไมรับผิดชอบกรณีโทรศัพทมือถือของนักศึกษาหายหรือชํารุดใด ๆ ทั้งสิ้น
2. หองน้ํา หามเขายกเวนกรณีฉุกเฉิน ใหกรรมการควบคุมการสอบพิจารณาเปนกรณีไป และจะอนุญาตใหไปเขา
หองน้ําไดเพียงครั้งละหนึ่งคน ทั้งนี้นักศึกษาที่ไปเขาหองน้ําตองเซ็นตชื่อไวใน “รายงานการเขาหองน้ํากรณีฉุกเฉิน
ระหวางการสอบ” ซึ่งไดเนบมาดวยนี้ ทุกครั้ง ดังนั้นนักศึกษาตองเตรียมตัวเขาหองน้ําใหเรียบรอยกอนที่จะเขาไปใน
หองสอบแลว
3. เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จแลว หามอยูห นาหองสอบ ใหลงจากอาคารในทันที
4. มานหนาตางของหองสอบใหเปดไวทกุ หอง ยกเวนเมือ่ แดดสองแรง
5. ใหกรรมการคุมสอบที่อยูประจําสวนกลางของแตละชัน้ เดินเก็บเอกสารที่วางอยูหนาหองสอบไปเก็บไว ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่งซึ่งนักศึกษาไมสามารถมาใชประโยชนไดระหวางการสอบ และใหตรวจสอบหองน้ําของชั้นนั้นดวย เพื่อ
ไมใหมกี ารซุกซอนโพยหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบ

6. ใหกรรมการคุมสอบจัดที่นั่งสอบหรือแจกขอสอบในแนวตรง โดยใหนกั ศึกษานัง่ ตรงกัน โดยเวนเกาอี้ดานขางอยาง
นอย 1 ตัว เพือ่ ไมใหนกั ศึกษานั่งติดกันในแนวดานขาง ซึ่งมีโอกาสที่จะลอกขอสอบกันไดงายกวาการนั่งในแนวตรง
7. ใหกรรมการคุมสอบอานประกาศมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบนี้ในขอ 1 – 3 ใหนกั ศึกษาทราบกอนการเริ่ม
สอบ และใหนักศึกษาลงนามรับทราบอยางนอยสองคน หนึ่งในนั้นคือผูที่นั่งอยูแถวหนาสุด และอีกคนคือผูที่นั่งอยูแถว
หลังสุด เอกสารการลงนามรับทราบไดแนบมาพรอมกันนี้
8. ขอความกรุณาคณาจารยประกาศมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบนี้ในขอ 1 – 3 ใหนกั ศึกษาทราบในการสอน
คาบเรียนสุดทายของภาคเรียน

เอกสารประกอบการดําเนินการตามมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบ
สํานักวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คําชี้แจง: ใหแจกเอกสารฉบับนี้ไวในหองสอบหองละ 1 แผน หากไมพอใหเขียนตอทายเอกสารหรือดานหลังของเอกสาร
ได จากนั้นใหสงคืนสํานักวิชาเศรษฐศาสตรทุกครั้งหลังจากที่สอบเสร็จ ขอขอบคุณทุกทานในความรวมมือ
การสอบวิชา.........................................................วันที่...................................................เวลา........................................
หองสอบ..............................................................ชื่อกรรมการคุมสอบ.........................................................................
1.1 เอกสารลงนามรับทราบประกาศเรื่องมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบ
ขาพเจาไดฟงประกาศเรื่องมาตรการตอตานการทุจริตในการสอบและรับทราบประกาศฯ นัน้ แลว
ตําแหนงที่น่งั
แถวหนาสุด
แถวหลังสุด

ชื่อ-สกุล

รหัสประจําตัว

ลายมือชื่อ

1.2 รายงานการตรวจพบโทรศัพทในหองสอบ
ขาพเจายอมรับวาไดนําโทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ เขามาในหองสอบ ซึ่งกรรมการคุมสอบไดตรวจพบ
และยินยอมใหคณะเศรษฐศาสตรยึดไวเปนของกลางสําหรับการพิจารณาไตสวนความผิดเรื่องการทุจริตในการสอบ
จนกวากระบวนการพิจารณาไตสวนจะแลวเสร็จ และยอมรับโทษที่เกิดจากการละเมิดขอบังคับการสอบทุกประการ
คนที่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัว
ยี่หอโทรศัพท/รุน
ลายมือชื่อ
1
2
1.3 รายงานการเขาหองน้ํากรณีฉุกเฉินระหวางการสอบ
ขาพเจายอมรับวาไดเขาหองน้ําระหวางการสอบดวยเหตุจําเปนสุดวิสัย หากตรวจพบการทุจริตใด ๆ ขาพเจายินดีรับโทษ
ทุกประการ
คนที่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจําตัว
เวลาไป เวลากลับ
ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5
6
7

องค์ความรู้ด้านการวิจัย
เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยขนาดใหญ่”
สรุปได้ดังนี้
1. Team Management
 ใช้ระบบ Flexible Manufacturing System คือ นักวิจัยควรมีความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับความต้องการให้ทําวิจัยในหลาย ๆ ด้าน
 List สาขาความเชี่ยวชาญที่โจทย์วิจัยต้องการ และจับคู่กับนักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น
 ทําข้อเสนอไปยังผู้ว่าจ้างว่าเราสามารถตอบสนองโดยใช้ความเชี่ยวชาญในส่วน
ไหนได้บ้าง

ยกตัวอย่าง โครงการวิจัยด้านพลังงาน
สาขาความเชี่ยวชาญ
การกําหนดราคาไฟฟ้า และ ค่าชดเชยการใช้ไฟฟ้า -- อ.เบญจพล / อ.วีนัส
การวิเคราะห์อุปสงค์การใช้ไฟฟ้า (Quantitative) -- รศ.ดร.ศศิเพ็ญ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า (Qualitative)– รศ.พรทิพย์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า – ผศ.วรลักษณ์ / คุณพิมลพรรณ
การบริหารหน่วยงานด้านการผลิตไฟฟ้า -- คุณสุขุม / คุณพิมลพรรณ
การทําแบบจําลองทางเศรษฐมิติ – ศ.ทรงศักดิ์ / รศ.ดร.ประเสริฐ / ดร.ชูเกียรติ /
อ.พีระพัชย์
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ -- อ.เสาวลักษณ์
การขนส่งพลังงานสําหรับการผลิตไฟฟ้า -- ดร.อนุภาค
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ผลิตไฟฟ้า -- – ดร.เชาวนา
การค้าพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศ (ลาว) – อ.สุชาติ
การค้าแก๊สธรรมชาติระหว่างประเทศ (พม่า) -- ดร.กัญญ์ชล / ดร.นิสิต
ยกตัวอย่าง โครงการ Gray and Green (Prof. Dr. David Roland-Holst) – หลังเมษายน
สาขาความเชี่ยวชาญ
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ – อ.เสกสิริ
การขนส่ง – ดร.อนุภาค
การปรับตัวทางด้านการเกษตร – ดร.เชาวนา / ดร.นัทธมน / คุณกฤษฎา /
คุณพีระพงษ์
การจัดโซนนิ่ง (เศรษฐศาสตร์เชิงพื้นที่ เศรษฐศาสตร์เมือง) -- ดร.นลิตรา

การทําแบบจําลองทางเศรษฐมิติ – ศ.ทรงศักดิ์ / รศ.ดร.ประเสริฐ / ดร.ชูเกียรติ /
อ.พีระพัชย์
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ – อ.เบญจพล

2. Financial Management


จ้างผู้จัดการเรื่องเอกสารทางการเงินไว้ประจําโครงการ
 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในโครงการ
 ให้บริหารงานด้านการเงินแบบเอกชน เพื่อลดขั้นตอนการใช้จ่ายเงินให้มี
ประสิทธิภาพ

3. Cost Management


การจ้างผู้ช่วยในโครงการเป็นเรื่องจําเป็น
 ความล่าช้าในการดําเนินโครงการจะทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้าง
ผู้ช่วย หรือนักศึกษาที่มาช่วยงาน

4. Delivery Management
a. Quality Management










ต้องมี editor เพื่อตรวจทานภาษาในรายงานให้ถูกต้องเหมาะสม และหลาย ๆ
รอบ
กราฟฟิค ต้องทําให้ดี อยู่ในโทนเดียวกันทั้งเล่ม ไม่ยอมรับการตัดแปะ
ให้ผู้ว่าจ้างอ่านก่อน เพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วแก้ตามนั้น
ผลงานของหน่วยงานวิจัยอื่น แม้ว่าจะได้เงินทุนจํานวนมาก แต่คุณภาพงาน
อาจจะไม่ดี เพราะไม่มีการควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงานวิจัยนั้น ๆ
หัวหน้าผู้ควบคุมงานต้องโหด
ต้องมีการประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการทําวิจัยก่อนเริ่มโครงการ และทําเป็น
ประจํา
ทํารายงานให้ครอบคลุมไว้ก่อนแล้วค่อยปรับลดตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ทีหลัง
จัดทํา website กลางของทางโครงการเพื่อประสานงานด้านข่าวสารข้อมูลให้กับ
นักวิจัยของทั้งโครงการ
ห้ามให้นักศึกษาปริญญาตรีทําในเรื่องเนื้อหาวิชาการ



หากเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระระดับปริญญาโท
หรือเอก สามารถยอมรับได้ แต่ต้องระวังเรื่องการส่งมอบลิขสิทธิ์

b. Time Management






ปัญหาคือ หานักศึกษาช่วยงานไม่ได้
นักศึกษาที่มาช่วยงานไม่รู้หลักการเขียนภาษาไทย
ต้องหาผู้ช่วยในด้านการพิมพ์ การทํากราฟฟิค เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทํา
นักวิจัย
ในหน่วยงานวิจัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีผู้ช่วยด้านการทํากราฟฟิคถึง 3
คน
หาผู้ช่วยในการจัด Format ของทั้งเล่มให้เหมือนกัน และต้องการฝีมือระดับมือ
อาชีพ

5. Risk Management


ความเสี่ยง คือ ความเจ็บป่วยของนักวิจัย
 ความเสี่ยง คือ ความล่าช้าของการดําเนินโครงการ เช่น ในเรื่องของการได้รับ
เงินงวดแรก
 ความเสี่ยง คือ งานใหม่แทรกเข้ามาเรื่อย ๆ และด้วยความรวดเร็ว
 การจัดการความเสี่ยง ทําได้โดยการมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการแบ่งงานกัน
ไปในแต่ละโครงการ ไม่ให้ซํ้ากัน
o โครงการ กสทช. -- คมสัน
o โครงการพลังงาน -- ดร.นัทธมน
o โครงการ Gray and Green -- อ. เสกสิริ
6. Public Relation Management
 จัดทํา website ของโครงการโดยเฉพาะ เพื่อผลเชิงประชาสัมพันธ์

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

