
 

1 

 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

กลุ่มความรู้ 

กลุ่มล่าแสงเหนือ 

องค์ความรู้เรื่อง 

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 



 

2 

 

ค าน า 

 

รายงานฉบับนี้เป็นผลการด าเนินงานสรุปองค์ความรู้ของกลุ่มล่าแสงเหนือ องค์ความรู้เรื่อง 

การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ ซ่ึงตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยรายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ จัดท าขึ้น เพ่ือจัดเก็บองค์

ความรู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นแนวทางให้บุคลากรภายใน และภายนอกองค์กรที่สนใจน าไปใช้เป็น

แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล 

ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 

Citation Index) และฐานข้อมูล SJR SCImago Journal Rank) ต่อไป เพื่อร่วมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่ม
ความรู้ที่มีการปฏิบัติงาน และใช้ส าหรับคณะกรรมการในการตัดสินกลุ่มความรู้ โดยในรายงานฉบับนี้ มี

ประเด็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการ

ความรู้ ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

กลุ่มล่าแสงเหนือ องค์ความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการสรรหา Best Practices กลุ่มความรู้และบุคคลที่ให้ความสนใจ  

 

       กลุ่มล่าแสงเหนือ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิสัยทัศน์สู่การเป็น มหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม (Smart 

Archetype University of the Society) โดยความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ คือการรักษาความเป็นมหาวิทยาลัย

อันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานท่ีเป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนของการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic 

Research with Creative and Innovative Concept) จะเกิดข้ึนได้ด้วยการด าเนินการตามภารกิจหลักท่ีว่า การ

ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for 

Society) การน าบทความวิจัยสู่การได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทามีนโนบายส่งเสริม และผลักดัน ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการอบรมในโครงการ

ความรู้ด้านการวิจัย การจัดท า เขียนบทความวิจัย การสนับสนุนในแนวทางต่าง ๆ เพ่ือให้อาจารย์สร้างงาน

วิชาการด้านการได้รับการตีพิมพ์ในวารวารวิชาการระดับนานาชาติตลอดมา   

         การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีบทบาทส าคัญต่อแวดวงการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็น 

วิธีการท่ีน าเสนอผลงานวิชาการออกสู่สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีย่ิงหาก

บทความวิจัยของตนได้รับการยอมรับจากกองบรรณาธิการของวารสาร แต่ทว่า......ท่ีผ่านมา อาจารย์และ

บุคลากรเคยตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัย ลงในวารสาร ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติผ่านมาหลายปีแล้ว

ก็ยังคงไม่ได้มีผลการด าเนินการท่ีน่าพึงพอใจนัก  จากการสะท้อนความคิดของปัญหาท่ีผ่านมาหลายปี 

อาจารย์ส่วนหน่ึงยังไม่สามารถเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องดังต่อไปน้ี เช่น ส่ิงใดคือ 1) ส่ิงท่ี วารสารระดับ

นานาชาติ ต้องการ /มองหาในบทความวิจัยท่ีดี มีคุณภาพ 2) ส่ิงใด คือ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจะ

ตีพิมพ์บทความลงใน วารสารระดับนานาชาติ 3) ขาดการวางแผนว่าจะต้องต้องใช้ระยะเวลานานสักเท่าใด ใน

การตีพิมพ์บทความ 1 เรื่ อง ใน วารสารระดับนานาชาติ 4) ปัญหาและอุปสรรคของการตีพิมพ์บทความ เช่น 

คุณภาพของบทความวิจัย ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเขียนงานทางวิชาการ 5) การไม่ศึกษา อ่านระเบียบ/

ประกาศ/ค าสั่ง/คู่มือ ให้เข้าใจ 6) กองบรรณาธิการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความคิด ในการพิจารณาไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวังของผู้ส่งบทความวิจัย – ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นท่ีผู้ส่งบทความวิจัยน าเสนอเลย 

7) ในปัจจุบันวารสารวิชาการมีจ านวนมากซ่ึงมีคุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันไป (มีตั้งแต่ระดับง่ายจนถึง

ยากมาก และใช้เวลาในการพิจารณาหลายเดือนถึงเป็นปี 8) บนเว็บไซต์ของส านักพิมพ์ ไม่ระบุสถานท่ีตั้งของ

ส านักงานท่ีชัดเจน ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อไม่ครบถ้วน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ บางแห่งแจ้งไว้เพียงอีเมล

เท่านั้น มักเป็นส านักพิมพ์เปิดใหม่ในลักษณะ online only บนอินเทอร์เน็ต เพ่ิงเริ่มผลิตวารสารภายใน

ระยะเวลาเพียง 1-2 ปี และส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง แอฟริกา หรือเอเชียใต้ เช่น อินเดีย 

ปากีสถาน (อาจเน่ืองมาจากค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าในยุโรปและอเมริกา) อาจท าให้อาจารย์ผิดหวัง เสียเวลา 

และหมดก าลังใจ 

              ดังนั้น นักวิจัยจึงควรเพ่ิมความระมัดระวังในการคัดเลือกส านักพิมพ์วารสารท่ีใช้ในการน าเสนอ

ผลงาน ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับประวัติของตัวนักวิจัยเอง หากต้องน าผลงานตีพิมพ์ไป
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ใช้ประโยชน์เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตการท างาน เช่น การประเมินผลงานทางวิชาการ การขอทุนวิจัย หรือ

ขอรับรางวัล 

   

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1.  ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณอ านวย 

2.  ดร.พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณประสาน 

3.  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณเอ้ือ 

4.  นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณลิขิต/คุณวศิาสตร ์

5.  ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

6.  ผศ.ดร.ญาณญัฎา ศิรภัทร์ธาดา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

7.  ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

8.  ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

9.  ดร.ชมภู สายเสมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

10.  อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

11.  อาจารย์อทิตยา บัวศรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

12.  ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คุณกิจ 

 



 

6 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

สมาชิกกลุ่ม ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถึงการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ได้แก่ ฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com)หรือ ฐานข้อมูล ISI Web of Science 

(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) และ

ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

ทั้งน้ี สมาชิกกลุ่มความรู้ได้ด าเนินการทบทวนแผนการจัดการความรู้กลุ่มล่าแสงเหนือ ส าหรับ

เป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยน าไปสู่การถ่ายทอด

ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ได้เทคนิคได้องค์ความรู้มาพัฒนาศักยภาพ 

1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  

1) ใบงานท่ี 1 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ 

2) ใบงานท่ี 2 แผนการด าเนินงานของกลุ่มความรู้ 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  

             1)  สมาชิกกลุ่มความรู้ได้มีการแสวงหาความรู้ในเรื่องความส าคัญของนักวิจัยพ่ีเล้ียงในการตีพิมพ์

ผลงาน การมีท่ีปรึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในปัญหาท่ีจะท าวิจัย เปรียบเสมือน การเห็นแสง

ปลายอุโมงค์ท่ีสามารถน าพาให้ผู้วิจัยสามารถเดินผ่าน อุโมงค์ท่ีมืดมิดน้ีไปยังปลายอุโมงค์ทางออกได้ ท าให้

งานประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน เสียเวลาน้อยลง เสียทรัพยากรน้อยลง และตรงประสิทธิภาพ

สูงสุด กลุ่มความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จึงได้เชิญ 

อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ

ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามากมายเชิญไปให้ความรู้ มาเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียงให้

ค าแนะน า ปรึกษา ด้วยวิธีการถอดบทเรียนความส าเร็จ ประชุมแลกเปล่ียน เล่าเรื่อง โดยมีใบงานถอดบทเรียน

การปฏิบัติงาน และประชุมรายงานความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

2) การแสวงหาความรู้จากแหล่งภายนอก  

ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ทุนมนุษย์และการประกอบการ ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ แสวงหาความรู้จากโครงการอบรมเรื่อง เจาะลึก Scopus, Web of Science, 
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ERIC การตรวจสอบวารสารและฐานข้อมูล บรรยายโดย รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร เวลา 18.00-

20.00 น. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : ผังกระบวนการการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดบันานาชาติ 
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3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มล่าแสงเหนือได้แลกเปล่ียนความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง จากการสกัดความรู้รายบุคคล มาแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน ปรับปรุงดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติ  และได้เทคนิคการ

ปรับปรุง ดังน้ี 

ความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

กระบวนการการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติ เดิม ประกอบด้วย  

1. คัดเลือกรายงานวิจัย/เขียนบทใหม่ 

2. คัดเลือกเล่มวารสาร 

3. ตรวจคุณภาพวารสาร 

4. ส่งตีพิมพ์ 

5. ได้รับการตพิีมพ์ 

กระบวนการการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติ ใหม่ 

1. การเตรียมบทความวิจัย 

2. การคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวารสาร 

3. ตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4. ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 

5. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์  

 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  

  1.  สรุปองค์ความรู้ 
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4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

สมาชิกกลุ่มล่าแสงเหนือ ได้น าความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ในฐานข้อมูล SJR, ISI และ Scopus ไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ที่ปรับปรุง 

กระบวนการการตีพิมพ์

บทความวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติ เดิม 

ประกอบด้วย  

1. คัดเลือกรายงานวิจัย/เขียน

บทใหม่ 

2. คัดเลือกเล่มวารสาร 

3. ตรวจคุณภาพวารสาร 

4. ส่งตีพิมพ์ 

5. ได้รับการตีพิมพ์ 

 การประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันถึงปัญหา และบริบทของสภาพ

ปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ จัดท า

บทความวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 การเสาะแสวงหาความรู้ท่ี ต้องการ โดยการประชุมขอความคิดเห็น

ร่วมกันในการก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท า

บทความวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้การจัดท าบทความวิจัยเพ่ือ

ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาบันทึก

อย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 การวางแผนการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 การเขียนบทความวิจัยท่ีถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสมในการจัดท า

บทความวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ 

 การน ากลยุทธ์และเทคนิคการเขียน การจัดท าบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับ

การพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ให้ประสบ

ความส าเร็จตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 

 การเลือกวาสรารท่ีมีความเหมาะสมในการการจัดท าบทความวิจัยเพ่ือ

ขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 ทบทวนกระบวนการ / ขั้นตอน เพ่ือน าบทความวิจัยท่ีจัดท าเรียบร้อย

แล้วสู่ขั้นตอนการจัดส่งบทความวิจัยให้วารสารท่ีเลือกเพ่ือกอง

บรรณาธิการของวาสรารได้พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติต่อไป 
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กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ที่ปรับปรุง 

 การประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management)  และประเมินผลครงการโดยพิจารณา 

ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  

ผลท่ีเกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติเกิดเป็นกระบวนการการตีพิมพ์

บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ดังน้ี  

1. การเตรียมบทความวิจัย 

2. การคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพของวารสาร 

3. ตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4. ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 

5. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์  

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

          1.  สรุปองค์ความรู้ ดังภาพ 
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5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้กลุม่ล่าแสงเหนือได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการน า

กระบวนการ/วธีิปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ โดยสมาชิก KM ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ ดังน้ี 

“การตีพิมพ์” ซ่ึงถือเป็นจุดสุดยอดของการเขียนบทความวิจัย เพราะคงไม่มีใครเขียนบทความแล้ว

ตั้งใจจะเก็บไว้อ่านเพียงคนเดียว แต่การตีพิมพ์ก็ยังคงมีเทคนิคแฝงอยู่เล็กน้อย โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังน้ี 

               1. เลือกวารสารให้ถูกต้อง ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยต้องรู้ศักยภาพของงานตนเองก่อนว่า มีคุณค่าเชิง

วิชาการ และน าเสนอคุณค่านั้นได้ดีเพียงใด เพราะวารสารแต่ละระดับชั้นย่อมมีความยากในการตีพิมพ์

แตกต่างกัน ท่ี ส าคัญงานของผู้วิจัยเป็นงานประเภทใด สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพราะ

วารสารแต่ละฉบับจะรับ พิจารณาบทความตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจ าเป็นต้องเลือก

วารสารให้ถูกต้องกับงานท่ีมีเสียก่อน 

 2. การเผื่อเวลา หรือการประมาณการล่วงหน้าเกี่ยวกับระยะเวลาของการได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

นั้นมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก และซับซ้อนพอสมควร ฉะนั้นควรมีการเผ่ือเวลาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีผู้วิจัยจะท าได้ 

 3. การแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดา หากถูกกองบรรณาธิการสั่งใ ห้แก้ไขบทความ จงมองมันเป็นเรื่อง

ธรรมดาย่ิงหากเป็นบทความแรกๆ ของผู้วิจัยย่ิงต้องถูกแก้ไข และขอให้คิดว่าค าแนะน าของผู้พิจารณา

บทความว่าคือเสียงสวรรค์จงท าใจและยอมรับมัน 

 4. “หากมีการน าเสนอเทคนิค หรือ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แบบเดิมๆ ท่ีเป็นท่ีรับทราบกัน

ทั่วไป” งานวิจัยในลักษณะนั้สามารถ ยอมรับให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ีได้ 

กลุ่มความรู้ได้น ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่
ส่ิงที่ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กระบวนการการตีพิมพ์

บทความวิชาการใน

วารสารระดับนานาชาติ 

เดิม ประกอบด้วย  

1. คัดเลือกรายงานวิจัย/

เขียนบทใหม่ 

2. คัดเลือกเล่มวารสาร 

3. ตรวจคุณภาพวารสาร 

4. ส่งตีพิมพ์ 

5. ได้รับการตีพิมพ์ 

กระบวนการการตีพิมพ์

บทความวิชาการในวารสาร

ระดับนานาชาติ ใหม่ 

1. การเตรียมบทความวิจัย 

2. การคัดเลือกและ

ตรวจสอบคุณภาพของ

วารสาร 

3. ตรวจสอบคุณภาพ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ิมเติมขั้นตอนการ

ตรวจสอบคุณภาพ

บทความโดยผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือลดขั้นตอนในการ

แก้ไขหรือตีกลับ

บทความให้แก้ไขจากผู้

ทรงของวารสารท่ีส่ง

ตีพิมพ์ 

 

ควรจะเพ่ิมหรือ

ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ 

คณะท างานของ

วิทยาลัยนวัตกรรม

เอง เพ่ือตรวจสอบ

บทความ ก่อนน าไป

น าไปเสนอตีพิมพ์ 
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กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่
ส่ิงที่ปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4. ส่งบทความไปตีพิมพ์ใน

วารสารที่มีคุณภาพ 

5. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : Print Screen ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวฒิุ  

 

6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้กลุ่มล่าแสงเหนือ ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/

วิธีการปฏิบัติงาน โดยเพิ่มเติมขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพบทความโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อลดขั้นตอนในการแก้ไข

หรือตีกลับบทความให้แก้ไขจากผู้ทรงของวารสารที่ส่งตีพิมพ์ 

พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการเดิม กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการใหม่ ส่ิงท่ีได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการการตีพิมพ์บทความ

วิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 

เดิม ประกอบด้วย  

1. คัดเลือกรายงานวิจัย/เขียนบท

ใหม่ 

2. คัดเลือกเล่มวารสาร 

3. ตรวจคุณภาพวารสาร 

4. ส่งตีพิมพ์ 

5. ได้รับการตีพิมพ์ 

กระบวนการการตีพิมพ์บทความ

วิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 

ใหม่ 

1. การเตรียมบทความวิจัย 

2. การคัดเลือกและตรวจสอบ

คุณภาพของวารสาร 

3. ตรวจสอบคุณภาพบทความโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

4. ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสาร

ท่ีมีคุณภาพ 

5. ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 

ค ว ร จ ะ เ พ่ิ ม ห รื อ ก า ห นด

ผู้เช่ียวชาญ คณะท างานของ

วิทยาลัยนวัตกรรมเอง เพ่ือ

ตรวจสอบบทความ ก่อน

น าไปน าไปเสนอตีพิมพ์ 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  
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ภาพกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือถอดบทเรียนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 

 
 

 
 



 

15 

 

ส่วนท่ี 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้  

 บทความวิจัย หมายถึง จากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท่ีสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ 

Article หรือ Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถน ามานับได้เฉพาะท่ีเป็น Full Paper 

เท่านั้น 

 ลักษณะของบทความวิจัย บทความวิจัยเป็นรูปแบบของความเรียงท่ีนeเอาองค์ความรู้ท่ี

เกิดข้ึนจากการท าวิจัยมาเขียน การเขียนบทความวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญโดยเฉพาะการเขียน

ในเชิงวิชาการ ลักษณะของบทความวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางของการไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง

และเหมาะสม สรุปได้ดังน้ี บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงาน

การวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แต่จะมี คุณลักษณะต่างจากรายงานวิจัย 3 ประการ คือ 1) ความ

ยาวมีจ านวนน้อยกว่ารายงานการวิจัย ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีจัดท า  

วารสารแต่ละฉบับ ซ่ึงจะระบุจ านวนหน้าบทความวิจัยไว้ โดยบทความวิจัยน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือ

น าเสนอในวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ 2) ต้องมีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ 3) ต้องผ่านการ

ตรวจสอบเน้ือหาสารและรูปแบบการจัดพิมพ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือ 

คณะกรรมการในการบรรณาธิการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวานิช. 2562 : 

[ออนไลน์]) บทความวิจัย เป็นการประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ในผลการวิจัยนั้นให้มีความ

กระชับและสั้น จะเห็นได้ว่า บทความวิจัยเป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาจากรายงานวิจัยมา 

ประมวลในรูปแบบท่ีสามารถน าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วในประเด็นต่าง ๆ ของ

การวิจัย เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการท่ีนักวิจัยด าเนินการวิจัย ส่ิงท่ีค้นพบและความหมายของข้อ

ค้นพบ ดังนั้นการเขียนบทความ  วิจัย จึงมีความแตกต่างจากรายงานการวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์ ตรงท่ีบทความวิจัยจะเน้นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยน าเสนอความรู้ใหม่และความ

ถูกต้องของวิธีการค้นคว้าและรูปแบบแผนการวิจัยท่ีน ามาใช้ การเขียนบทความวิจัยจึงควร

เขียนในท านองเดียวกัน คือ จะต้องเขียนตามองค์ประกอบของบทความวิจัย ท่ีมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกัน ตลอดจนตามมีความเกี่ยวพันกับเป็นขั้นตอน ข้อมูลต้องมีความ

น่าเชื่อถือ ในส่วนท่ีเป็นความคิดเห็นก็ต้องน าเสนอตามเหตุผล และอิงหลักการทางวิชาการ

ด้วย 

 องค์ประกอบบทความวิจัย  

        ในการจัดท าบทความวิจัย ควรจัดท าโดยค านึงถึงองค์ประกอบทั่วไปดังน้ี  

1) ช่ือเรื่อง (Title) ซ่ึงเป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัย ควรเขียนให้กระชับ และแสดงส่ิง

ท่ีต้องการศึกษา โดยย่อ ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัย ไว้ในชื่อบทความ โดยมี

ค าส าคัญหรือค าดัชนีเพ่ือสืบค้น และไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย และค าย่อท่ีไม่เป็นสาระ ทั้งน้ีให้
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แสดงค าส าคัญจากชื่อเรื่องไว้ในท้ายบทคัดย่อ โดยมากจะก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของวารสาร

แต่ละชื่อวารสาร โดยทั่วไปจะก าหนดไว้ 3-5 ค า  

2) บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการเขียนสรุปการท าวิจัยทั้งหมด โดยจะต้องเขียน

อย่างสรุปกระชับ และได้ใจความ โดยมีองค์ประกอบ ซ่ึงได้แก่ ท่ีมาของงานวิจัย จุดประสงค์

หลัก ตัวแปรวิธีด าเนินการวิจัยอย่าง ย่อ ผลการวิจัย/ทดลองหลัก และข้อสรุปหลัก  

3) บทน า (Introduction) เป็นการเสนอปัญหาและการก าหนดขอบเขตของปัญหา

และวัตถุประสงค์ การวิจัย เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปัญหาการวิจัย โดยอาจยกสถานการณ์มา

ประกอบและบอกเหตุผลว่าท าไม ปัญหาน้ีจึงต้องน ามาแก้ไข และงานวิจัยน้ีจะช่วยให้เกิด

ประโยชน์อะไรได้ ในส่วนน้ีอาจรวมวัตถุประสงค์ หรือ แยกการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยไว้

เป็นอีกส่วน แล้วแต่รูปแบบของแต่ละวารสารจะก าหนด  

4) วิธีด าเนินการ (Methodology) เป็นการเขียนเพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลของงานวิจัยน้ี

ถูกรวบรวม หรือถูกสร้างข้ึนได้อย่างไร โดยน าข้อมูลท่ีอยู่ในขอบเขตการวิจัย เช่น ประชากร

กลุ่มตัวอย่างตัวแปรท่ีศึกษา ระยะเวลา กรอบแนวคิด เครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ผู้อ่านทราบและมั่นใจว่าเป็น วิธีการท่ีท าได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ

ปัญหาวิจัยนั้น ๆ  

5) สรุปผลการวิจัย (Results and Conclusion) เป็นการเขียนเพ่ือแสดงผลท่ีได้จาก

การท าวิจัย และถอดความหมายจากผลการทดลองหรือข้อมูลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยน้ีอาจน าเสนอด้วย รูปแบบท่ีง่ายต่อวามเข้าใจ เช่น น าเสนอในรูปตาราง แผน

สถิติ แผนภาพ หรือค าบรรยายท่ีชัดเจนตาม วัตถุประสงค์การวิจัย  

6) การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการให้ค าวิจารณ์ แนะน า และอภิปรายผลของ

การวิจัยท่ี เกิดข้ึนว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การเปรียบเทียบผล

กับข้อมูลหรือข้อสรุปท่ีได้มา จากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูลของงานวิจัยของผู้อ่ืนท่ี

มีการรายงานไว้แล้วมาสนับสนุน รวมทั้งตอบ สมมุติฐานในกรณีที่ก าหนดไว้ว่าเป็นไปหรือไม่

เป็นไปเพราะเหตุผลใด ทั้งน้ีอาจน าข้อสังเกตหรือข้อค้นพบท่ี เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนิน

งานวิจัยมาใช้เป็นเหตุผลประกอบการอภิปรายผลได้  

7) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการน าเสนอว่าผลจากการวิจัยนั้นสามารถ

น าไป ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างสมเหตุสมผล และมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ โดย

ยกแนวทางในการน าไป พิสูจน์ในครั้งต่อไป โดยทั่วไป การเขียนข้อเสนอแนะ จะเขียนเป็น 2 

แนวทาง คือ  

7.1 ข้อ เสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใ ช้  เป็นการน า ไปปรับปรุ ง

กระบวนการท าซ้ า โดยขจัด ปัญหาและอุปสรรคและเพ่ิมแนวทางเพ่ือความสมบูรณ์  

7.2 ข้อเสนอแนะท่ีสืบเน่ืองจากผลวิจัย เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อเน่ืองให้ได้

องค์ความรู้เพ่ิมเติม จากการพิสูจน์ตามข้อเสนอท่ีมีผลกระทบต่องานวิจัย  
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            8) เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการแสดงรายการหลักฐานต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้

ประกอบการ เขียนบทความ ส่วนใหญ่ท่ีใช้มี 2 ระบบ ได้แก่ -ระบบนาม-ปี ซ่ึงนิยมใช้ทาง

สังคมศาสตร์ -ระบบตัวเลขล าดับ นิยมใช้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงการใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ

ใด ให้ยึดถือตามเกณฑ์ที่แต่ละชื่อวารสารก าหนด 

 

 
ภาพแสดง: แนวทางการเขียนและเผยแพร่บทความ 

 ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 1.วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลประเภท

บรรณานุกรมและสาระสังเขป (Indexing and Abstracts databases)  

- Web of Science (http://apps.isiknowledge.com) ของสถาบั น  ISI (Institute of 

Scientific Information) ฐานข้อมูลสาขาวิชา Science, Social Science, Arts & Humanities  
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- SCOPUS (http://www.scopus.com) ของส านักพิมพ์ Elsevier Sciencesฐานข้อมูล 

สาขา Science and Technology, Medical Social Science, Life Science, Social Science, Art 

and Humanities  

 วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลเน้ือหาระดับเต็ม (Full Text databases) 

ของส านักพิมพ์และสมาคมทางวิชาการต่างๆ 

- ACM Digital Library (http://portal.acm.org) 

- ACS Publications (http://pubs.acs.org) 

- ASCE Publications (http://pubs.asce.org) 

- BioMed Central (http://www.biomedcentral.com) 

- BMJ (http://group.bmj.com/product/journals) 

- CINAHL Plus with Full Text (http://web.ebscohost.com) 

- Emerald (http://www.emeraldinsight.com) 

- IEEE Xplore digital Library (http://ieeexplore.ieee.org) 

-  informaworld (http://www.informaworld.com) เ ป็ น  site hosting journals ข อ ง  

   ส านักพิมพ์ Taylor & Francis, Routleage, Psychology Press, Informa Healthcare 

- IOP Science (http://iopscience.iop.org) 

- Nature (http://www.nature.com) 

- SAGE Journals Online (http://online.sagepub.com) 

- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 

- SpringerLink (http://www.Springerlink.com/home/main.mpx) 

- Thieme eJournals (http://thieme-connect.com/ejournals/home.html) 

- Wiley InterScience (http://www3.interscience.wiley.com) 

 ลักษณะของการเขียนบทความวิจัยที่ดี 

          การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามลักษณะของบทความวิชาการเพ่ือการ

เผยแพร่โดยเฉพาะในส่ิงพิมพ์นั้น มีข้อเสนอแนะในการเขียนและปัญหาท่ีพบ ส่วนใหญ่ปัญหาในการเขียน ได้แก่ 

ชื่อบทความ บทคัดย่อ บทน า และการอภิปรายผล ทั้งน้ีให้เสนอแนะข้อแนะน าในการเขียนแต่ละส่วนพร้อม

ตัวอย่างประกอบดังน้ี 

1. การเขียนช่ือบทความวิจัย 

   โดยทั่วไปบทความวิจัยเป็นการเขียนข้อค้นพบโดยใช้งานวิจัย/วิทยานิพนธ์เป็นฐาน การ

เขียนชื่อบทความจึงไม่จ าเป็นต้องชื่อเหมือนงานวิจัย แต่ต้องแสดงส่ิงส าคัญท่ีต้องการศึกษาโดยย่อ ดังนั้นการ

เขียนชื่อบทความจึงควรค านึงถึงหลักในการเขียน ดังน้ี 

   1.1 ชื่อเรื่องควรเป็นนามวลีไม่ใช้ค าท่ีแสดงเป็นประธานหรือกริยาด้านประโยค และควรมี 

จ านวนค าท่ีระหว่าง 5-20 ค า 

1.2 ช่ือเรื่องไม่ควรยาวเกินไป อธิบายงานวิจัยอย่างย่อท่ีสุด 

http://www3.interscience.wiley.com/
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1.3 ควรระบุค าส าคัญ (Keyword) และไม่ควรใช้ค าศัพท์เทคนิค หรือค าฟุ่มเฟือยมากเกินไป 

ส าหรับการเขียนชื่อภาษาอังกฤษก็ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับชื่อภาษาไทย และต้องระวัง

การใช้ค าศัพท์เฉพาะให้ถูกต้องตามความนิยมของภาษา และบริบทของการน ามาใช้ในเชิงวิชาการด้วย 

2. การเขียนบทคัดย่อ  บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปผลงานท่ีท าอย่างรัดกุม ควรเป็นส่วนท่ี

เขียนข้ึนหลังจากเขียนบทความเสร็จเรียบร้อย โดยมีข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้อ่านว่าควรอ่าน

บทความทั้งฉบับหรือไม่ หลักในการเขียนบทคัดย่อ จึงควร านึงถึงส่วนประกอบ และวิธีการเขียน ดังน้ี 

2.1 องค์ประกอบในบทคัดย่อ ควรประกอบด้วยส่วนน า จุดประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 

ผลการศึกษา และสรุป โดยเรียบเรียงการเขียนแบบร้อยแก้ว ติดต่อกันไป อย่างย่อ กะทัดรัดชัดเจน เข้าใจง่าย 

ได้ใช้ความ 

2.2 เขียนบอกเฉพาะ แรงจูงใจ ปัญหาหลัก วัตถุประสงค์ระเบียบวิธีวิจัย วิธีด าเนินการข้อ 

ค้นพบ ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์และ/หรือสมมุติฐาน โดยไม่ต้องบอกค่าสถิติที่ได้ 

2.3 ไม่ควรเขียนรายละเอียดข้อมูลทั่วไป/กลุ่มตัวอย่าง และไม่ต้องอภิปรายผลและ 

ข้อเสนอแนะ และไม่ควรเขียนผลการวิจัยเป็นข้อ ๆ 

2.4 ควรมีความยาวประมาณ 100-300 ค า และระบุค าส าคัญ 1-3 ค า (หรือตามแต่วารสาร 

นั้น ๆ จะก าหนด) 

2.5 อาจเขียนเป็น 1 ย่อหน้า หรือ 2 ย่อหน้า โดยอาจแสดงออกเป็น ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วย 

แรงจูงใจ ปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย และส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย ข้อค้นพบเพ่ือตอบ

วัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน (ถ้ามี) อน่ึง ในการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและ

เหมาะสม อาจใช้วิธีศึกษาจากวารสารต่าง ๆ ในประเด็นการศึกษารูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อน ามาใช้

เป็นแนวทาง และเป็นตัวแบบในการเขียนได้เช่นกัน 

3. การเขียนบทน า 

 การเขียนบทน า เป็นการเสนอความรู้พื้นฐานและงานวิจัยท่ีเคยมีผู้อ่ืนท าไว้แล้วอย่างย่อโดย

มีหลักฐานอ้างอิง โดยการเขียนบทน าท่ีดีควรเขียนอย่างกระชับ โดยมีแนวทางการเขียนตามลักษณะการเขียน

ท่ีดีดังน้ี 

3.1 ควรเสนอลักษณะและความเป็นมารวมทั้งขอบเขตของปัญหาท่ีน ามาศึกษาให้ชัดเจน 

3.2 มีการทบทวนเอกสารในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ความก้าวหน้า และค าถามใดท่ียังไม่ 

มีการศึกษาหาค าตอบ ซ่ึงจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในบทความนั้น ๆ 

3.3 ระบุวิธีการที่จะศึกษาวิจัย 

3.4 มีความยาวประมาณ 2-3 ย่อหน้า ข้อความควรมีความกระชับ ชัดเจน ไม่จ าเป็นต้องมี 

รายละเอียดที่ไม่จ าเป็นหรือยาวเกินความต้องการ 

3.5 การเขียนต้องมีการแสดงหลักฐานอ้างอิงแทรกไว้ในเน้ือหา โดยอาจเป็นแนวคิดจาก 

นักวิชาการ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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                    4. การเขียนอภิปรายผลการวิจัย 

                         จุดประสงค์ในการเขียนคือเพ่ือให้ค าวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอธิบายผลการวิจัยท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเน้นการอธิบายสาเหตุการเกิดผลของการค้นพบ การเปรียบเทียบ

ผลของข้อมูลหรือข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม ในกรณีท่ีผลไม่ตรงกับทฤษฎีหรือไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อาจ

อ้างถึงผลการวิจัยท่ีเคยมีผู้ท าไว้แล้ว เพ่ือน ามาสนับสนุนผลการทดลองข้อสันนิษฐานหรือข้อสรุป เพ่ือเพ่ิม

น้ าหนักความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อสรุปว่าผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้อย่างเป็น

เหตุผลเขียนอภิปรายผลเช่นเดียวกับการเขียนบทน า คือควรกระชับ อ่านง่าย และได้ใจความส าคัญ ตาม

ประเด็นของวัตถุประสงค์และข้อค้นพบจากหลักฐานอ้างอิงประกอบ 

                     5. การเขียนเอกสารอ้างอิง 

                        ในการเขียนบทความวิจัย ซ่ึงเป็นเอกสารทางวิชาการ การเขียนหลักฐาน การอ้างอิงจาก

เอกสารทุกแห่งท่ีปรากฏในบทความ เป็นเรื่องจ าเป็นท่ีต้องแสดงในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ โดย

ผู้เขียนบทความควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามประเภทการอ้างอิง รูปแบบการ

อ้างอิงตามท่ีวารสารนั้นก าหนดรูปแบบไว้และถูกต้องตามระบบการอ้างอิงของวารสารนั้น ๆ โดยทั่วไปวารสาร

แต่ละชื่อเรื่องจะระบุรูปแบบและระบบการอ้างอิง ดังนั้นผู้ท่ีเขียนบทความวิจัยท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ควรปรับ

รูปแบบให้เป็นรูปแบบตามท่ีวารสารนั้นๆ ก าหนดด้วยนอกเหนือจากประเด็นส าคัญในการเขียนท่ีเป็นปัญหา 

ส่วนอ่ืนๆ ในองค์ประกอบของการเขียนก็มีความส าคัญเช่นกัน ดังนั้น ผู้ท่ีเขียนบทความวิจัยควรท าความเข้าใจ

ประเด็นปัญหา และศึกษาเกณฑ์และข้อก าหนดของวารสารนั้น ๆ ด้วย 

                 ส่ิงที่ไม่ควรท าในการเขียนบทความวิจัย 

1) บทความท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อแวดวงวิชาการ เช่น งานท่ีศึกษาอยู่ในหน่วยงานของ

ตนเอง บุคคลภายนอก และสาธารณชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงานนั้นๆ ได้ 

2) เป็นบทความท่ีผิดหลักวิชาการ เช่น งานท่ีไม่มีการอ้างอิงท่ีถูกต้อง ไม่มีการใช้วิธีการวิจัยท่ี

เหมาะสมไม่มีเหตุมีผลในงานชิ้นนั้นๆ 

3) ไม่ตรงกับหัวข้อ คืองานท่ีมีหัวข้ออย่างหน่ึงแต่น าเสนอเน้ือหาอีกอย่างหน่ึงนั่นเอง 

4) โครงสร้างในการเขียนไม่ดี คืองานท่ีมีล าดับการเล่าเรื่องท่ีผิดพลาด อ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจ

เรื่องราวได้ สื่อสารไม่ชัดเจน ไม่มีประเด็นหลักในการเขียน 

5) มีข้อบกพร่องมากเกินไป บางครั้งบทความอาจถูกพิจารณาให้ตกเพราะการไม่จัดหน้ากระดาษให้ดี 

พิมพ์ผิดมากเกินไป จัดรูปแบบบทความไม่สมบูรณ์ เพราะผู้พิจารณาบทความจ าไม่มาเสียเวลาในการพิสูจน์

อักษรให้กับเรา ถ้าเรื่องแค่นี้ไม่สามารถท าได้ ก็ต้องตกไป 

6) ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง คืองานท่ีอ้างอิงของคนอ่ืนมากจนเกินไป 10 หน้า เป็นการอ้างคนอ่ืนไป

8 หน้า มีเนื้อหาท่ีผู้วิจัยตกผลึกเพียงน้อยนิด ซ่ึงไม่ได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ที่สร้างข้ึน 

ผ่านการกลั่นกรองจาก 

   ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์  อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

บันทึกอยู่ที่ 
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วิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นวิทยากร

ภายนอก ให้กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของกลุ่มความรู้) 

1. อาจารย์สามารถเขียนผลงานเพ่ือไปตีพิมพ์ในวารสาร ในฐาน Scopus และ SJR จ านวนทั้งหมด 9 

เรื่อง ประกอบด้วย  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบทควำม ฐำน 

1.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา ศิรภัทร์ธาดา An Empirical Competencies Study on 
Thailand's Hospitality Sector: Community-
Based Cluster in Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 
SCOPUS Q 4 

2.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา ศิรภัทร์ธาดา Effect of competitive advantage and 
innovation management to Tourism 
business performance: Community-Based 
Cluster in Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 
SCOPUS Q 4 

3.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา ศิรภัทร์ธาดา Tourism Supply Chain Practices on Lean 
Tourism Performance in Thailand: 
Community-Based in Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 
SCOPUS Q 4 

4.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ Marketing Capabilities Model for 
Pharmaceutical Business in Thailand 

SJR Q 3 และ ฐาน 
SCOPUS 

5.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ Determining the Brand Loyalty of Rice 
Business in North Eastern of Thailand 

กลุ่มฐานข้อมูล SJR Q 3 
และ ฐาน SCOPUS 

6.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ Digital marketing and Technology 
innovation on Tourism business 
performance 

กลุ่มฐานข้อมูล SJR Q 2 
และ ฐาน SCOPUS 

7.  อาจารย์ รติรัตน์ ณ สงขลา  The Marketing Efficiency Development to 
Create Value-Added for Product and 
Service of Community-Based Tourism. 
Study Case for Phatthalung Province 

SJR Q 4 และ ฐาน 
SCOPUS 

8.  ดร.พนิดา นิลอรุณ Infrastructure and logistics infrastructure 
assessment for Community based tourism 
to digital economy. Phatthalung. 

ฐาน SCOPUS 

9.  ดร.พนิดา นิลอรุณ The Causal Relationship Model on the 
Development of Community Happiness 
Capital of Entrepreneurs in Community – 
Based Tourism 

ฐาน SCOPUS 
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2.  มีแนวทางและกระบวนการส าหรับการเขียนบทความตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีพบบ่อยในกระบวนการตีพิมพ์  

    - การใช้ภาษาอังกฤษในการตีพิมพ์ 

    - การพิจารณาความน่าเชื่อถือของวารสารเพ่ือหลีกเล่ียงวารสารทีไม่มีมาตรฐาน 

    - การเลือกวารสารไม่ตรงกับศาสตร์ 

4. อาจารย์สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาบทความวิจัย และส่งวารสารเพื่อขอรับการพิจารณา

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นตัวชี้วัด ของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย 

5. การพัฒนาบทความวิจัย และส่งวารสารเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

สามารถช่วยให้รักษาระดับของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์เม่ือได้รับองค์ความรู้การพัฒนาบทความวิจัย จะเกิดแรงจูงใจใน

การส่งวารสารเพ่ือขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มากข้ึน 

2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

1. น าไปใช้ในการสอนนักศึกษาให้เขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ส่งผลให้นักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ วิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ในการน าเสนอบทความวิชาการในระดับนานาชาติ "The 4th Conference on Logistics and Supply Chain 

2021:CLS2021" เ ม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ท่ี ผ่านมา จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังภาพประกอบ 

 
 



 

23 

 

 
 

2. น าความรู้ที่ได้แชร์ให้กับเพ่ือนอาจารย์ในสาขาวิชา หรือต่างสาขาในวิทยาลัย  

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

ภาพประกอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ระหว่างอาจารย์  
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3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. วิทยากร-ผู้ทรงภายในองค์กร มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ ได้รับเป็นวิทยากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นวิทยากรภายนอก ให้กับคณะบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. อาจารย์ของเราพัฒนาตนเองจากกิจกรรมกลุ่มการจัดการความรู้ และน าความรู้ท่ีได้ไปแชร์ให้กับ

เพ่ือนร่วมงาน จนสามารถพัฒนาบทความและส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ท าให้การจัดกรรมในบางช่วง ขาดความต่อเน่ือง ท าให้ต้องมีการ

ปรับแผนการด าเนินกิจกรรม  

2. การปรับรอบการคงอยู่ในฐานของวารสาร จากเดิม 1 ปี ปรับเป็น 6 เดือน  
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3. การปรับฐานข้อมูลไม่ตรงเวลา ล่าช้า ตัวอย่างเช่น ถึงรอบการปรับ แต่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูล วารสารอยู่

ในฐานท่ียังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การส่งไปตีพิมพ์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  

4.1 งานวิจัย  

กลุ่มล่าแสงเหนือได้ผลของการวิจัยมาต่อยอดเขียนเป็นบทความวิจัยจนได้รับการตีพิมพ์ ในวาร 

เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายดังน้ี  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ ฐาน 

1.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา  

ศิรภัทร์ธาดา 

An Empirical Competencies Study on 

Thailand's Hospitality Sector: Community-

Based Cluster in Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 

SCOPUS Q 4 

2.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา  

ศิรภัทร์ธาดา 

Effect of competitive advantage and 

innovation management to Tourism business 

performance: Community-Based Cluster in 

Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 

SCOPUS Q 4 

3.  ผศ. ดร. ญาณัญฏา  

ศิรภัทร์ธาดา 

Tourism Supply Chain Practices on Lean 

Tourism Performance in Thailand: 

Community-Based in Phatthalung 

ฐานข้อมูล SJR 

SCOPUS Q 4 

4.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ 

เกิดพิทักษ์ 

Marketing Capabilities Model for 

Pharmaceutical Business in Thailand 

SJR Q 3 และ ฐาน 

SCOPUS 

5.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ 

เกิดพิทักษ์ 

Determining the Brand Loyalty of Rice 

Business in North Eastern of Thailand 

กลุ่มฐานข้อมูล SJR Q 

3 และ ฐาน SCOPUS 

6.  อาจารย์ ดร.ชญานันท์ 

เกิดพิทักษ์ 

Digital marketing and Technology innovation 

on Tourism business performance 

กลุ่มฐานข้อมูล SJR Q 

2 และ ฐาน SCOPUS 

7.  อาจารย์ รติรัตน์ ณ 

สงขลา  

The Marketing Efficiency Development to 

Create Value-Added for Product and Service 

of Community-Based Tourism. Study Case 

for Phatthalung Province 

SJR Q 4 และ ฐาน 

SCOPUS 

8.  ดร.พนิดา นิลอรุณ Infrastructure and logistics infrastructure 

assessment for Community based tourism 

to digital economy. Phatthalung. 

ฐาน SCOPUS 

9.  ดร.พนิดา นิลอรุณ The Causal Relationship Model on the 

Development of Community Happiness 

Capital of Entrepreneurs in Community – 

Based Tourism 

ฐาน SCOPUS 
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4.2 นวัตกรรม  

     กลุ่มล่าแสงเหนือ องค์ความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ มีแนวทางเพ่ือน าไปปฏิบัคิ ด้านนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน โดยเลือกแนวทาง 

ดังน้ี 

1. TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมาแรงแห่งยุค ท่ีวันน้ี TikTok ได้เข้ามามีบทบาทกับผู้คนทั่วโลก

และในประเทศไทย ซ่ึงไม่เพียงเฉพาะความโดดเด่นในการเป็นพ้ืนท่ีส าหรับคอนเทนต์เพ่ือความบันเทิงท่ีได้สร้าง

ความสุขให้กับผู้คน TikTok ยังเดินเกมกลยุทธ์ด้วยการสร้างความหลากหลายของคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 

เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ผ่านแคมเปญ #TikTokUni มีวัตถุประสงค์เพ่ือจุด

ประกายและเชิญชวนให้ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา และเหล่ากูรูในหลายแขนงวิชาและทักษะความสามารถ ได้

ลุกข้ึนมาส่งต่อความรู้ในรูปแบบคอนเทนต์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok ถึงเวลาแล้วท่ีจะเพ่ิมการน าเสนอ

คอนเทนต์ ท่ีให้ข้อมูลและเป็นประโยชน์มากย่ิงข้ึน โดยคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้นั้นจะเป็นองค์ประกอบส าคัญ

ในการผลักดันกลยุทธ์น้ี คนส่วนใหญ่มักมองว่า การศึกษาและการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเป็นเรื่องท่ีน่าเบ่ือและไม่

น่าสนใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มความรู้ของเราจึงได้วางแผนท่ีจะน าเสนอคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ ในสไตล์

ท่ีแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ช่วยให้คนทั่วไปมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ เพ่ิมทักษะท่ีไม่เคยมีมาก่อน รวมไปถึง

พัฒนาทักษะเดิมท่ีมีอยู่ให้ดีย่ิงข้ึน พร้อมๆ กับได้รับความสุข สนุกสนาน และความบันเทิง ทั้งน้ี เราขอเชิญชวน

ให้ อาจารย์ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ รวมถึงผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในทักษะหรือความรู้เฉพาะด้าน

ให้มาร่วมกัน สร้างสรรค์คอนเทนต์แนวใหม่ในแบบวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม TikTok และต่อยอดสู่การพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทรงคุณค่าเพ่ือส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปสร้าง

มิติใหม่ในการน าเสนอคอนเทนต์เชิงสาระในรูปแบบท่ีน่าสนใจและน่าติดตาม  ด้วย TikTok ท่ีเป็นแพลตฟอร์ม

วิดีโอสั้นท่ีช่วยท าให้การเล่าเรื่องท่ียากและซับซ้อน เป็นเรื่องง่ายข้ึนได้ ในรูปแบบวิดีโอสั้น ทั้งน้ีเพ่ือถ่ายทอด

ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานบทความตีพิมพ์ได้ประสบความส าเร็จ 

TikTok มีการใช้แฮชแท็กในการช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างตัวคอนเทนต์และผู้รับชม 
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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  ใบงานที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏบิัติ  

(ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเชญิประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………………ดร.ชญานนัท์ เกิดพิทักษ์...........................................…………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ...............กลุ่มล่าแสงเหนือ.......................................................... 

 ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม...............ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย..........................หน่วยงาน.......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.... 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มความรู้  

ช่ือ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ช่ือกลุ่มย่อย............................-......................................................... 

ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย.........ผศ.ดร.ชลภัสสรณ ์สิทธิวรงค์ชัย..................... (5-10 คน) 

1.  ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คุณอ านวย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2.  ดร.พนิดา นิลอรุณ คุณประสาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3.  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  คุณเอ้ือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4.  นางพัทธนันท์ โรจน์รุ่งวัฒน์ คุณลิขิต/คุณวศิาสตร ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เอกสารประกอบ 
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ช่ือ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

5.  ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ ์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

6.  ผศ.ดร.ญาณญัฎา ศิรภัทร์ธาดา คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

7.  ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

8.  ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

9.  ดร.ชมภู สายเสมา คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

10.  อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

11.  อาจารย์อทิตยา บัวศร ี คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12.  ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ใบงานที่ 2 แผนการด าเนินงานของกลุม่ความรู้ 

 (ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือที่กองนโยบายและแผนจะส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป) 
 

1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………ดร.ชญานันท์ เกดิพิทักษ…์………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ...........................กลุ่มล่าแสงเหนือ............................................. 

 2.1 ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม...........นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน.............หน่วยงาน.....วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ....... 

 2.2 ชื่อกลุ่มย่อย……………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย..........................-..................................................................................................................................................... 

 ช่ือหัวข้อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของกลุ่ม............การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ..................... 

 แผนการด าเนนิงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม (กรณีกลุ่มที่ได้รบัรางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) รางวัลแบบอย่างท่ีดี (Good 

Practice) รางวัลท้าทาย (Challenger Award) และรางวัลการมีส่วนร่วม (Participation Award) ให้เน้นการต่อยอดองค์ความรู้จากปทีี่ผ่านมา) 

 

 

เอกสารประกอบ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ี

จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ อาจารย์ใน

หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการตระหนักถึงการเขียนบทความวิจัย

เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มี

งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ  

ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com)หรือ ฐานข้อมูล ISI 

Web of Science (Science Citation Index 

Expand, Social 

Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือ

ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ

ระดับ 

นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

16 ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

1.2 จัดต้ังกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 

และก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม 

(ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ

สมาชิกกลุ่ม KM 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  

 

1. องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความ

เช่ียวชาญด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติโดยประชุมกลุ่มย่อยและถอด

บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก

ภายในกลุ่ม 

29 พ.ย. 63 1. วิธีปฏิบัติเรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอดบทเรียน

วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อย

เพ่ือสกัดองค์ความรู้จากการถอด

บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล    

23 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้

บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 

3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อ

การน าไปปฏิบัติ 

27 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่สามารถน าไปปฏิบัติ

ได้ 

4 4.1 สมาชิกกลุม่น าองค์ความรู้เรื่องการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

12 ก.พ.-31 มี.ค. 

64 

1. การเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

การน าความรูท่ี้ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติไปใช้ใน

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ระดับนานาชาติจากการน าองค์

ความรู้ไปใช้การตีพิมพ์บทความ

วิจัยในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : 

www.scimagojr.com)หรือ 

ฐานข้อมูล ISI Web of Science 

(Science Citation Index Expand, 

Social 

Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือ

ฐานข้อมูล Scopus หรือ

วารสารวิชาการระดับ 

นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

4.2 รวบรวมและผลงานท่ีได้จากการน า

องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบาย

และแผน 

30 เม.ย. 64 

5 การน าประสบการณ์จากการ

ท างาน และการประยุกต์ใช้

ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปล่ียนความรู้

หลังจากท่ีน าองค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไปปฏิบัติ 

โดยสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์

ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้

29 พ.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติปรับปรุงหลังจากท่ี

น าไปปฏิบัติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนเรียนรู้

กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 มิ.ย. 64 1. รายงานผลการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา

ปรับปรุงองค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 

 

29 มิ.ย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่ปรับปรุงหลังจากท่ี

พบผู้ทรงคุณวฒิุ 

6 การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ

อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่อง

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

6.3 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

30 ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงานกลุ่ม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- กลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติให้

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและท่ีสนใจทั้งใน

หน่วยงานและนอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

6.4 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา

แนวปฏิบัติที่ดี  

6.5 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

ผู้ทบทวน :           

    

                                             (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 

                 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

                       ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

     ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ใบงานที่ 2 ถอดบทเรียนการปฏบิัติงาน (รายบุคคล) 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ของบคุลากรสายวิชาการ  
วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล................................................ต าแหน่งงาน/ฝ่ายท่ีสังกัด........................................................... 

หน่วยงาน .................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ......................... 

 

2. ชื่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ........แผนที่ 3 กลุ่มที่ 2 การเขยีน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ...........  

 

ชื่อหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม …..เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ.... 

 

3. การแสวงหาความรู้/เล่าเรื่อง Story telling (ไดอ้งค์ความรู้อะไร)  

  

 

4. สรุปถอดบทเรียนท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ (รายบุคคล) สรุปแนวทางท่ีสามารถน ามา

พัฒนาระบบได้ (สรุปสิ่งท่ีได้จากข้อท่ี 3) 

  

  

 




