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ค าน า 
มหาวิทยาลยัได้ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินการจดัการความรู้เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพฒันาบุคลากรและยกระดบัมหาวิทยาลยัสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยทุก
หน่วยงานไดด้ าเนินการจดัการความรูต้ามแนวทางทีม่หาวทิยาลยัก าหนด กลุ่มความรูก้ารเขยีน
บทความเกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การจดัท า
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
ผลงานวชิาการสูก่ารยกระดบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื สมาชกิกลุ่มประกอบดว้ย คณาจารย์
และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการจัดการความรู้กลุ่มการจัดท า
วารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางที่
มหาวทิยาลยัก าหนด เพือ่สกดัและก าหนดองคค์วามรูเ้ป็นแนวทางในการจดัท าวารสารวชิาการ 

กลุ่มการจดัท าวารสารวชิาการเพื่อเขา้สู่ฐานขอ้มลู TCI หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า องคค์วามรู้
การจดัท าวารสารวชิาการ ทีไ่ดร้วบรวมไวใ้นรายงานผลฉบบันี้จะเป็นแนวทางส าหรบัผูท้ีส่นใจ
เพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มความรู้ 
 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบติั (กลุ่มความรู้) ดงัน้ี 
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เกิดจากคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและต้องการ

เผยแพร่ผลงานวจิยัสู่สาธารณะชน โดยมรีูปแบบการเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่อย่างมคีุณภาพ 
ซึง่ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานการขบัเคลื่อนการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
(U-Rankings) และยุทธศาสตร์ที่ 2 สรา้งผลงานวชิาการสู่การยกระดบัภูมปัิญญาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 
ตวัชีว้ดัที ่2.1.1 รอ้ยละของผลงานวชิาการ วจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาตหิรอื
นานาชาตติ่ออาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั โดยเป็นการการพฒันาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวจิยั งาน
นวตักรรมหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดม้าตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู TCI โดยมี
คณาจารยแ์ละบุคลากรเขา้รว่มเป็นสมาชกิทัง้หมด 125 คน 

 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบติัและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ หน่วยงานท่ีสงักดั บทบาทหน้าท่ี 
1 ผศ.ดร.บวับุตร ี รณฤทธวิชิยั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ คุณอ านวย 

2 อาจารย ์ดร ศริมิาลย ์ วฒันา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

3 อาจารยอ์นนัตชยั เอกะ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

4 อาจารยว์รรณรตัน์ บรรจงเขยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

5 อาจารยส์รติา พนัธเ์ทยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

6 ผศ.ดร.สวุรยี ์ ยอดฉิม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

7 อาจารยณ์พมิชนะกจิ พวกอนิแสง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

8 ผศ.ฉนัทชั วรรณถนอม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

9 อาจารยธ์รีะ อนิทรเรอืง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

10 อาจารยจ์รีนนัท ์ แสงศรจีนัทร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

11 ผศ.ดนยา ด่านสวสัดิ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

12 ผศ.ดร.ณฐัพล ใจจรงิ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

13 อาจารยส์ุจติรา รมิดุสติ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ หน่วยงานท่ีสงักดั บทบาทหน้าท่ี 
14 

อาจารยพ์มินภทัร ์ พนัทนา 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

15 
ผศ.ดร.เปรมวด ี ณ นครพนม 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

16 
อาจารยพ์รสมทิธิ ์ ฉายสมทิธกิุล 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

17 
รศ.ดร.นิพนธ ์ ศศธิรเสาวภา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

18 
อาจารยน์ิธวิด ี โฆสรสัวด ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

19 
อาจารยอ์งัคณา สุขวเิศษ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

20 
อาจารยว์รีะ วรีะโสภณ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

21 
อาจารยเ์สาวลกัษณ์ แซ่ลี ้

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

22 
อาจารยก์ฤตกิา ผลเกดิ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

23 
ผศ.อลสิา ฤทธชิยัฤกษ ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

24 
อาจารยพ์งพสิษิฐ ์ เลีย้งอยู ่

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

25 
อาจารยอ์ารยิา ภู่ระหงษ ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

26 
อาจารยพ์นูทรพัย ์ เศษศร ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

27 
ผศ.ดร.วลิาสนิี จนิตลขิติด ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

28 
ผศ.ดร.จริาภรณ์ อจัฉรยิะประสทิธิ ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

29 
อาจารยส์วุรรณฤทธิ ์ วงศช์ะอุ่ม 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

30 
อาจารยอ์าทมิา พงศไ์พบลูย ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

31 
อาจารย ์ดร.รมัภาภคั ฤกษ์วรีะวฒันา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

32 
ผศ.ดร.มาธนิี คงสถติย ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

33 
อาจารยธ์ดิา นิตธิรญาดา 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

34 
ผศ.ภาวติา คา้ขาย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

35 
ผศ.วชิุดา ขนุหนู 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

36 ผศ.ดร.กมลวรรณ อยูว่ฒันะ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 
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37 อาจารยจ์นิตจ์ริา บุญชตูระกูล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

38 อาจารยJ์ames E.Harris คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

39 ผศ.ดร.ภูสทิธ ์ ภูค าชะโนด คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

40 อาจารย ์ดร.ธนากร อุยพานิชย ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

41 ผศ.ไพบลูย ์ ชวูฒันกจิ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

42 ผศ.ณฐัภทัร แกว้รตันภทัร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

43 อาจารย ์ดร.ภรณ์นภสั เบนิท ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

44 อาจารยธ์นาคม พจนาพทิกัษ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

45 อาจารยก์ณิกนนัท ์ โภชฌงค ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

46 อาจารยเ์นตรนภา เหลอืงสอาด คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

47 อาจารยส์นัตช์ยั รตันะขวญั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

48 ผศ.ดร.มารดารตัน์ สุขสงา่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

49 อาจารยจ์ารุมน หนูคง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

50 อาจารยม์รกต วรชยัรุง่เรอืง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

51 อาจารยส์ุนิษา เพญ็ทรพัย ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

52 อาจารย ์ดร.ฤด ี เอีย่มเรอืงพร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

53 อาจารยช์ลลดา ชวูณิชชานนท ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

54 อาจารยเ์บญจพร แยม้จ่าเมอืง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

55 อาจารยบ์วั ศรคีช คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

56 อาจารย ์ดร.สวุทิย ์ คงสงค ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

57 อาจารยณ์ฐัชา วฒันประภา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

58 อาจารยศ์ศธิร เจตานนท ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

59 อาจารยน์ภาศร ี สุวรรณโชต ิ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ หน่วยงานท่ีสงักดั บทบาทหน้าท่ี 
60 อาจารยไ์พลนิ กลิน่เกษร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

61 อาจารยม์ทัญา พชันี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

62 ผศ.สคัพศั แสงฉาย คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

63 อาจารยภ์าชญา เชีย่วชาญ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

64 อาจารย ์ว่าที ่ร.ต.เพญ็นภา ปาละปิน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

65 อาจารยF์an Liang คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

66 อาจารย ์ดร.วาสนา สุรยีเ์ดชะกุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

67 อาจารยณ์ิชชา คุม้เพชรรฐั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

68 อาจารยศ์รณัย ์ จริะพงษ์สวุรรณ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

69 อาจารยพ์รเพิม่ แซ่โงว้ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

70 อาจารยพ์จิกัษณ์ ภู่ตระกูล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

71 ผศ.ดร.นทันิชา หาสุนทร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

72 อาจารยก์มลลกัษณ์ โพธิพ์นัธุ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

73 อาจารยด์วงพร แสงทอง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

74 อาจารยก์ฤษณ์ วงศว์เิศษธร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

75 อาจารย ์ดร.ปารณีย ์ ศรแีกว้ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

76 อาจารย ์ดร.มนทกานติ ์ รอดคลา้ย คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

77 อาจารยส์ุณฐัา กรุดทอง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

78 อาจารยโ์สภาวรรณ ตรสีุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

79 อาจารย ์ดร.ปกครอง มณีโรจน์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

80 อาจารย ์ดร.เกรยีงไกร กองเสง็ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

81 อาจารยว์นัจกัร น้อยจนัทร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ หน่วยงานท่ีสงักดั บทบาทหน้าท่ี 
82 อาจารยท์ศันนัท ์ ชโูตศร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

83 อาจารยศ์กัรนิทร ์ ศรอีุปโย คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

84 อาจารยห์ชัชากร วงศส์ายณัห ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

85 อาจารยอ์ยัรว ี วรีะพนัธพ์งศ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

86 อาจารย ์ดร.พมิพช์นา ศรบีุณยพรรฐั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

87 อาจารยบ์ุญวฒัน์ สว่างวงศ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

88 อาจารยช์ื่นชวีนิ ยิม้เฟือง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

89 อาจารยธ์นวฒั พสิฐิจนิดา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

90 อาจารย ์ดร.นรนิทร ์ ยนืทน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

91 อาจารยค์ชาภชั หลมิเจรญิ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

92 อาจารย ์ดร.ขนัทอง ใจด ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

93 อาจารยว์รุณญา อจัฉรยิบด ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

94 อาจารยพ์นิตทศัน์ พึง่ภกัด ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

95 อาจารยฤ์ดมีาส รอดสขุ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

96 อาจารยป์ทติตา อคัราธนกุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

97 อาจารย ์ดร.เจตน์สฤษฎิ ์ องัศุกาญจนกุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

98 อาจารยช์นิชา คดิประเสรฐิ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

99 อาจารยว์ริุตม ์ อนิทรช์รูนัต์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

100 อาจารย ์ดร.องัคว์รา เหลอืงนภา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

101 อาจารยส์รุศกัดิ ์ มบีวั คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

102 อาจารยอ์รนพฒัน์ เหมอืนเผ่าพงษ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

103 ผศ.ดร.ชยุต ภวภานนัทก์ุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ หน่วยงานท่ีสงักดั บทบาทหน้าท่ี 
104 อาจารยน์พวรรณ งามรุง่โรจน์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

105 อาจารยณ์ยศ กุลพานิช คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

106 อาจารยค์ธาวุฒ ิ ไวยสศุร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

107 อาจารยส์ุรตันา จนัทราศร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

108 อาจารยก์ณัฑรกิา จงึสงา่สม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

109 อาจารยป์านฤทยั เหง่พุม่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

110 อาจารยช์ดิชม กนัจุฬา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

111 อาจารยก์ญัชลกิา ตรกีลางดอน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

112 อาจารยK์ouhei Iwamoto คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

113 อาจารยG์uillaume Langlois คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

114 อาจารยพ์ชัราพรรณ ภูบุญศร ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

115 อาจารยพ์งศกร กิง่สวุรรณกุล คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

116 อาจารยท์ตัตนนัท ์ คงล าธาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

117 อาจารยศ์ุภศกัดิ ์ เงาประเสรฐิวงศ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

118 อาจารยน์นัทน์ลนิ อนิเสมยีน คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

119 อาจารยธ์นา กติศิรวีรพนัธุ ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

120 อาจารยอ์ลสิา เมฆข า คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

121 อาจารยร์พพีฒัน์ จนัทนินทร คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณกจิ 

124 วา่ที ่ร.ต.สรุพีร พวงทอง คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณประสาน 

125 นางสาวศริธิรรม จติตง์าม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ คุณประสาน 

* บทบาทหน้าที ่ระบุต าแหน่ง : คุณอ านวย คุณลขิติ คุณกจิ คุณประสาน คุณวศิาสตร์
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ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานจดัการความรู ้
 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลกัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
และก าหนดเป้าหมายของการจดัการความรู้ 

1.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 
 ฝ่ายพฒันางานวจิยัและบรกิารวชิาการจดัท าแต่งตัง้คณะกรรมการการจดัการความรู้ 

กลุ่มการจดัท าวารสารวชิาการเพื่อเขา้สูฐ่านขอ้มลู TCI วนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 กจิกรรมการจดัการ
ความรู้ (KM - 2564) คดัเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัไดเ้ลอืกหวัขอ้การจดัการความรู ้คอื การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั จดัใหม้กีารเชญิวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นการเขยีนบทความเพือ่ติ
พมิพล์งในวารสารมาบรรยายเพื่อมาใหค้วามรู ้ซึง่ท าใหน้ักวจิยัรุ่นใหม่ คณาจารย ์และผูท้ีส่นใจไดร้บั
ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อนัจะเป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะในการสร้าง
ผลงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์เพิม่ขึ้นต่อไป นอกจากนัน้ที่ประชุมยงัมกีารน าเสนอให้มกีารจดัท า
วารสารวชิาการประจ าคณะขึน้ เพือ่เป็นชอ่งทางในการเผยแพรผ่ลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการของ
คณาจารย ์นกัวจิยั และผูท้ีส่นใจเป็นการ เสรมิสรา้งประสบการณ์ 
 
ลำ
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ผู้รับผิดชอ

บ 
1 การกำหนดองค์

ความรู้หลักที่จำเป็น
หรือสำคัญต่องาน
หรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และ
กำหนดเป้าหมาย
ของการจัดการ
ความรู้ 

1.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
คณาจารย์ และบุคลากรฝ่าย
พัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีประสบการณ์ด้าน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย อาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก 

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ดำเนินงาน 

- รับสมัครสมาชิก 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. กลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. รายชื่อบุคลากรที่สมัคร
เป็นเข้าร่วมกลุ่มการ
จัดการความรู้ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

1.2 จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) และกำหนดคุณอำนวย
ของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. ชื่อกลุ่มความรู้และ
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม KM 
2. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้การเขียนบทความ
เพื่อการเผยแพร่ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 
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ลำ
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ผู้รับผิดชอ

บ 
1.3 กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็น
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. องค์ความรู้ที่จำเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ
ความรู้ 

2 การเสาะแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพร่ โดยประชุมกลุ่มย่อย
และถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคลจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. วิธีปฏิบัติเรื่องการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่
ของสมาชิกกลุ่มความรู้ 
 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

3 การปรับปรุง 
ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล    

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่ผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู้ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงาน 
โดยนำองค์ความรู้จากข้อ 3.1 
มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้
เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่สามารถนำไป
ปฏิบัติได้ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

4 การนำความรู้ที่ได้
จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มนำองค์ความรู้
เรื่องการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรไ่ปใช้ในการปรับปรุงการ
ทำงานเรื่องการเขียนบทความ
เพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(TCI) การพัฒนางานด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถเขียนบทความ
วิจัยได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2. มีจำนวนบทความ
เผยแพร่ในระดับชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานที่ได้จาก
การนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
ให้กับกองนโยบายและแผน 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 
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ลำ
ดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ผู้รับผิดชอ

บ 
5 การนำ

ประสบการณ์จาก
การทำงาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้
มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัด
ออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากที่นำองค์ความรู้
เรื่องการเขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรไ่ปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังจากที่นำองค์
ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้เรื่องการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนบทความเพื่อการ
เผยแพรท่ี่ปรับปรุง
หลังจากที่นำไปปฏิบัติ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

6 การรวบรวมความรู้
และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานของกลุ่มการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ 
6.2 จัดทำรายงานสรุปองค์
ความรู้เรื่อง การเขียนบทความ
เพื่อการเผยแพร่ 
6.3 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
สรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  
6.4 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.5 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
เขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ 
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่
สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานนำไปปฏิบัติ 

ต.ค. 63 
– มิ.ย. 
64 

1. เล่มสรุปผลการ
ดำเนินงานกลุ่มการเขียน
บทความเพื่อการเผยแพร่ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้
เรื่องการเขียนบทความ
เพื่อการเผยแพร่ 

คณะกรร
มการการ
จัดการ 
ความรู้ 

 
เอกสารหลกัฐานอา้งองิ :  
1-1.1-01 แต่งตัง้คณะกรรมการการจดัการความรู ้กลุ่มการจดัท าวารสารวชิาการเพื่อเขา้

สูฐ่านขอ้มลู TCI ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 
 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 
2.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 
 คณะกรรมการจดัการความรู้ ไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานวจิยัมาถ่ายทอดองคค์วามรู้

การเขยีนบทความที่ดีให้กับสมาชิกกลุ่ม ในการด าเนินิโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ
นักศกึษาและอาจารยภ์าควชิาสงัคมศาสตร์ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการเขยีนบทความ
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เพื่อการเผยแพร่แก่สมาชกิกลุ่ม และผู้ที่สนใจ ซึ่งทางกลุ่มการจดัการความรู้ได้เชญิวิทยากร รอง
ศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ แสวงด ีสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล บรรยายในหวัขอ้ 
“การเขยีนบทความเพื่อตพีมิพใ์นวารสาร” ซึง่เป็นวทิยากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญในดา้นการวจิยัและ
การเขยีนบทความวิจยัตีพมิพ์ในระดบันานาชาติ ท าให้สมาชิกได้รบัความรู้และประสบการณ์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง และสามารถ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู ้ด้วยกนัได้อกีช่องทางหนึ่ง  
เพื่อถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และจดัท าสรุปองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการเขยีนบทความเพื่อ
การเผยแพร ่เพือ่ถ่ายทอดความรูไ้ปยงัผูเ้ขา้รว่มโครงการ และถอดบทเรยีนไดอ้งคค์วามรู ้ดงันี้ 
วิธีการเขียนบทความวิจัย 
 

องค์ประกอบของบทความวิจัย 
1) ชื่อเรื่อง Topic 
เป็นช่ือที่มาจากช่ืองานวิจัย ควรเขียนให้กระชับ และแสดงสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยย่อ 

ได้แก่ ตัวอย่าง จุดประสงค์ และวิธีการวิจัย ไว้ในชื่อบทความ โดยมีคำสำคัญหรือค่าดัชนีเพื่อสืบค้น 
และไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือย และคำย่อที่ไม่เป็นสาระ 

2) บทคัดย่อ Abstracts 
การเขียนบทคัดย่อจะมี 3 ส่วน ส่วนแรก วัตถุประสงค์ ส่วนที่สอง กลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือวิจัยและสถิติที่ใช้ และส่วนที่สาม ผลการวิจัย และการเขียนคำสำคัญ (Keyword) ควรมีไม่
น้อยกว่า 3 คำ โดยคำสำคัญ คือ ตัวแปรของการวิจัย คำเฉพาะในงานวิจัยนั้น และเป็นคำที่เป็นสากล
ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งคำสำคัญจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนของบทนำ 

3) บทนำ Introduction 
เทคนิคเขียนบทนำจำนวนหนึ่งหน้ากระดาษหรือหน้าครึ่ง โดยมีเทคนิคการเขียน 

ดังนี ้
ย่อหน้า 1 ปัญหาการวิจัย มีปัญหาอะไร มีความสำคัญอย่างไร 
ย่อหน้า 2 ใช้สื่อ-นวัตกรรมอะไร ทำไมจึงเลือกสื่อนวัตกรรมนั้น 
ย่อหน้า 3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญต่าง ๆ ในหัวข้อ 
ย่อหน้า 4 สรุปว่าทำไมจึงทำวิจัย 
4) วัตถุประสงค์การวิจัย Objective 
วัตถุประสงค์การวิจัยในบทความวิจัยให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากรายงานการวิจัย 
ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากรายงานการวิจัย 
ขึ้นอยู่กับประเภทบทความวิจัยที่ต้องการนำเสนอ 
ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกข้อเหมือนในรายงานวิจัย เลือกเฉพาะที่ต้องการรายงานผล 



11 

 

***ผลการวิจัยในบทความต้องตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย หากต้องการรายงานผล
ข้อมูลเพิ่มจะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์การวิจัยให้ตรงการด้วย 

5) ขอบเขตการวิจัย Methods 
ขอบเขตการวิจัยประกอบไปด้วย 
ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 – ตัวแปรอิสระ 
 – ตัวแปรตาม 
เนื้อหาวิชา 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ..............................ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปีที่................... วิทยาลัย ............................................... ภาคเรียนที่............. ปีการศึกษา
................. ท้ังหมดจำนวน.....................คน 

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่............ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่....................แผนกวิชา.............. ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................. ที่ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่ายจำนวน.....................คน 

 
การเขียนตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ 
– วิธีการสอน 
– ชุดทดลอง, ชุดฝึก, ชุดการเรียนรู ้
– e-Learning /CAI / เว็บช่วยสอน, สื่อเสมือนจริง ฯลฯ 
• ตัวแปรตาม คือ 
– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
– ทักษะการแก้ปัญหา 
– ความพึงพอใจ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง.................................. จำนวน .......... ข้อ 
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนเรื่อง................................ จำนวน .......... ข้อ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ....................... จำนวน ........ ข้อ 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
ขั ้นเตรียมการวิจัย ผู ้วิจัยได้ทำการสร้างเครื ่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ โดย

การศึกษาเนื้อหาตามแนวคิดและทฤษฎี....................................................... 
สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดทอบ (IOC) 
วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบ / แบบสอบถาม 
 
6) วิธีการวิจัย Research Methods 
7) ผลการวิจัย Results 
ผลการวิจัย (RESULTS) เขียนผลการวิจัยและอภิปรายผลเรียงข้อมูลตามลำดับข้อง

ของวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเน้นข้อมูลที่สำคัญๆ เป็นหลัก เนื้อหาจะต้องมีความชัดเจน สั้น 
กระชับ และได้ใจความ 

8) อภิปรายผล Discussion 
การอภิปรายผล (DISCUSSION) เป็นการให้คำวิจารณ์ แนะนำ และอภิปรายผลของ

การวิจัยที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นการอธิบายสาเหตุการเกิดผล การเปรียบเทียบผลกับข้อมูล
หรือข้อสรุปที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม หรือข้อมูลของงานวิจัยของผู้อื่นที่มีการรายงานไว้แล้ว
มาสนับสนุน 

9) บทสรุป Conclusion 
10) รายการอ้างอิง References 
การเขียนรายการอ้างอิงที่นิยมใช้มีดังนี ้

APA 6th - American Psychological Association, 6th Edition 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-
53. 
 
Chicago 16th Edition (Author-Date System) 
Author, Alan A., B. B. Author, and C. Author. 2005. "Title of article."Title of Journal 10, (2): 
49-53. 
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MLA 8th Edition 
Author, Alan A., et al. “Title of article.” Title of Journal 10.2 (2095): 49-53. 
doi:10.1016/j.cnsns.2016.07.026. 

เอกสารหลกัฐานอา้งองิ : 
2-2.1-01 โครงการการอบรมการเขยีนบทความเพือ่ตพีมิพใ์นวารสาร วนัที ่15 

กุมภาพนัธ ์2563 
2-2.1-02 วธิกีารเขยีนงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ โดย รองศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ 

แสวงด ี
2-2.1-03 ใบสรุปองคค์วามรูก้ารเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ ์
 

3. การปรบัปรงุ ดดัแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 
- ไมม่ ี- 
 
 เอกสารหลกัฐานอา้งองิ : 
 

4. การน าความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้มาปรบัใช้ในการปฏิบติังานจริง 
4.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 

สมาชกิกลุ่มความรู ้ได้น าความรูเ้รื่อง การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ ไปใช้ใน
การปรบัปรุงกระบวนการ/วธิกีารปฏบิตังิาน ดงันี้  

สมาชิกกลุ่มน าความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากวิทยากรและแนวทางการเขยีน
บทความเพื่อการเผยแพร่ ไปใชใ้นการเขยีนบทความและสง่เขา้ร่วมการน าเสนอบทความในระดบัชาติ
และนานาชาต ิไดร้บัการตอบรบัอยา่งดเียีย่ม ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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 ตารางรายละเอียดบทความท่ีได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

ล าดบั 
ฐานข้อมู

ล 
ช่ือบทความ เจ้าของผลงาน แหล่งท่ีเผยแพร่ 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีตีพิมพ ์

1 TCI  
กลุ่ม 2 

ความหนาแน่นเชิงพื้นที่และการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกับประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร เขตบาง
พลัด 

อาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว 
อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง 
อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี 
อาจารย์ณยศ กุลพานิช 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับที่ 6 หน้า 
92-106 
 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2563 

 

2 TCI  
กลุ่ม 1 

54 ผูนำหมบูานต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อีสานกับการกาวพนความยากจนสูความพอเพียง
ตามศาสตรพระราชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะ
โนด 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ปที่ 8 ฉบับที่ 5 หน้า 
1802-1815 

กันยายน-ตุลาคม 
2563 

3 TCI  
กลุ่ม 2 

ปัจจัยสนับสนุน ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 

อาจารย์ณยศ กุลพานิช 
 

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 หน้า 5-14 กันยายน-ตุลาคม 
2563 

4 TCI  
กลุ่ม 2 

"บทบาทการควบคุม: ความสัมพันธ์เชิงอำนาจใน
คำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง" 

อาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี 
 

วรรณวิทัศน์ ฉบับ "อากาศคงคา" ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 
หน้า 29-62 

กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563 

5 TCI  
กลุ่ม 2 

กลวิธีการเขียนสารคดีชีวประวัต:ิ กรณีศึกษาจาก
ผลงานของนักศึกษาในวิชาการเขียนสารคดี 

อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน์ 
 

วารสารวรรณวิทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 202-233 กรกฎาคม--ธันวาคม 
2563 

6 TCI  
กลุ่ม 1 

Diagnostic Approach to Communicative 
Competence in English Speaking for Thai 
High School Students 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญ
ผดุง 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ISSN: 2539-
6765 หน้า 1-13 

มกราคม-กุมภาพันธ 
2564 

 
7 TCI  

กลุ่ม 1 
An English as a Foreign Language Teaching 
Method of English Verb Phrase Structure 
by Government and Binding Theory 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญ
ผดุง 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ISSN: 2539-
6765 หน้า 14-26 

มกราคม-กุมภาพันธ 
2564 
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ล าดบั 
ฐานข้อมู

ล 
ช่ือบทความ เจ้าของผลงาน แหล่งท่ีเผยแพร่ 

วนั/เดือน/ปี 
ท่ีตีพิมพ ์

8 TCI  
กลุ่ม 2 

การวัดความสูงของต้นไม้จากแบบจำลองความสูง
ทรงพุ่มด้วยอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษา อำเภอ
เขาชัยสน และอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

อาจารยณยศ กุลพานิช ournal of Remote Sensing and GIS 
Association of Thailand) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 หน้า 
22 - 32 (ISSN: 1513-4261 และ ISSN Online: 
2697-5343) 

มกราคม - เมษายน 
2564 

9 TCI  
กลุ่ม 2 

การวิเคราะห์ปัจจัยและการทำนายการเกิดภัยแล้ง
ด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษา: อำเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง Journal of Remote Sensing and GIS 
Association of Thailand) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 หน้า 
33 - 44 (ISSN: 1513-4261 และ ISSN Online: 
2697-5343) 

มกราคม - เมษายน 
2564 

10 TCI  
กลุ่ม 1 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
กรณีศึกษา: นักศกึษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

อ.คชาภัช หลิมเจริญ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 25 
ฉบับที่ 2 (ISSN 0859-5127, online ISSN 2586-
9345) 

เมษายน - มิถุนายน 
2566 

 
เอกสารหลกัฐานอา้งองิ : 
4-4.1-01 บทความตพีมิพว์ารสารในฐาน TCI จ านวน 10 บทความ 
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5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุตใ์ช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสกดัออกมาเป็นขมุความรู้ 

5.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 
กลุ่มความรู้การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์จากการน ากระบวนการ/วธิปีฏบิตังิานทีป่รบัปรุง ไปปฏบิตั ิโดยสมาชกิ KM ไดร้่วมกนั
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้สรุปเนื้อหาส าคญัในการเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่และน าไปปรบัใช่
เขยีนบทความสง่ตพีมิพล์งในวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู TCI  
 

 เอกสารหลกัฐานอา้งองิ : 
5-5.1-01 ใบสรุปองคค์วามรูก้ารเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ ์
 

6. การรวบรวมความรู้และจดัเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

6.1 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน : 
กลุ่มความรู้การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ได้น าขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒ ิมา

ปรบักระบวนการ/วธิกีารปฏบิตังิาน เรื่องการเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ และสรุปองคค์วามรูเ้รื่อง
การเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่จดัท าเป็นกระบวนการ/วธิปีฏบิตังิานเรื่องการเขยีนบทความเพื่อ
การเผยแพร่ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ/วิธีการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 
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6.2 เอกสารหลกัฐานอา้งองิ : 
6-6.1-01 ใบสรุปองคค์วามรูก้ารเขยีนบทความวจิยัเพือ่ตพีมิพ ์

6-6.1-02 หลกัฐานการเผยแพรอ่งคค์วามรู ้2564
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ส่วนท่ี 3 ผลผลิตและผลลพัธ ์
 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลัน่กรองความรู้ 
1) แนวทางการเขยีนบทความเพือ่การเผยแพร่ 
ผา่นการกลัน่กรองจาก  รองศาสตราจารย ์ดร.โยธนิ แสวงด ี
บนัทกึอยูท่ี ่ฝ่ายพฒันางานวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 

2. ประโยชน์ขององคค์วามรูแ้ละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันางาน 
2.1 ประโยชน์ขององคค์วามรู ้

2.1.1 ไดท้ราบถงึแนวทางการเขยีนบทความวจิยัทีด่มีคีุณภาพสู่การเผยแพร่ในระดบั
นานาชาต ิ

2.1.2 ไดโ้อกาสในการแลกเปลีย่นความรูก้บัผูเ้ชยีวชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรง 
 

2.2 การน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางาน  
2.2.1 น าบทความทีพ่ฒันาการเขยีนน าไปเผยแพรใ่นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู TCI 

 
เอกสารหลกัฐานอา้งองิ 

1. บทความตพีมิพว์ารสารในฐาน TCI จ านวน 10 บทความ 
 

3. สรปุการด าเนินการจดัการความรู้ของกลุ่มความรู้ 
3.1 ปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ 

3.1.1 มรีะบบและกลไกทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้
3.1.2 มทีรพัยากรทีเ่พยีงพอ เชน่ งบประมาณทีเ่อือ้ต่อการด าเนินการ 
3.1.3 มีนโยบายการด าเนินงานที่ให้รางวัล เป็นแรงจูงใจแก่บทความที่ได้ตีพิมพ์

เผยแพรใ่นฐานขอ้มลู TCI 
 

3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
คณาจารย์มภีาระหน้าที่หลายอย่างนอกเหนือจากงานสอน เช่น งานวจิยั การจดั

โครงการบรกิารวชิาการ เอกสารประกอบการสอน รวมไปถงึเป็นทีป่รกึษาใหก้บันกัศกึษา
ทีด่แูลท าใหก้ารด าเนินงานของกลุ่มความรูเ้ป็นไปดว้ยความล่าชา้ 

 
4. การต่อยอดองคค์วามรู้หรอืนวตักรรมท่ีเกิดขึน้  

4.1 งานวจิยั (อธบิายรายละเอยีดของงานวจิยัทีม่กีารต่อยอดจากองคค์วามรูท้ีไ่ด)้ 
- ไมม่ ี–  
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4.2 นวตักรรม (อธบิายรายละเอยีดผลงานนวตักรรมทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้อย่างก้าว
กระโดด) 

- ไมม่ ี–  
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ภาคผนวก 
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เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 

 



คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ที่      ๒๐๙/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู กลุมการจัดทําวารสารวิชาการเพื่อเขาสูฐานขอมูล TCI 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

___________________________

ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  วา "สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ 
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ" รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหทุกหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความ 
รู  โดยเนนใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูของกลุมการพัฒนาผล 
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคสูการจดสิทธิบัตรเปนไปดวยความเหมาะสมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาและ 
นโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู กลุมการการเขียนบทความเพื่อการเผย 
แพร นั้น

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วัน
ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายงานและมอบอํานาจใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปฏิบัติราชการแทนจึงแตงตั้งให 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รศ.ดร.นิพนธ  ศศิธรเสาวภา  คณบดี

 หนาที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 คณะกรรมการการจัดการความรู 

๑.ผศ.ดร.บัวบุตรี   ประธานกรรมการ

๒.ผศ.ดร.จิราภรณ กรรมการ

๓.อาจารยกฤติกา  กรรมการ

๔.อาจารย ดร.เสาวลักษณ  กรรมการ

๕.อาจารยอาทิมา  กรรมการ

๖.อาจารยวรุณญา  กรรมการ

๗.อาจารยนพวรรณ กรรมการ

๘.อาจารย ดร.อังควรา กรรมการ

๙.อาจารยจินตจิรา กรรมการ

๑๐. อาจารยอนันตชัย กรรมการ

๑๑. ผศ.ดร.สุวรีย กรรมการ

๑๒. อาจารยจันทิมา  

รณฤทธิวิชัย

อัจฉริยะประสิทธิ์ 

ผลเกิด 

แซลี้ 

พงศไพบูลย 

อัจฉริยบดี 

งามรุงโรจน 

เหลืองนภา 

บุญชูตระกูล 

เอกะ    

ยอดฉิม 

หวังสมโชค กรรมการ



๑๓. อาจารยสุณัฐา กรุดทอง กรรมการ

๑๔. อาจารยปทิตตา  อัคราธนกุล กรรมการ

๑๕. อาจารยนภาศรี  สุวรรณโชติ กรรมการ

๑๖. อาจารยกณิกนันท โภชฌงค กรรมการ

๑๗. อาจารยณพิมชนะกิจ พวกอินแสง กรรมการ

๑๘. อาจารยจีรนันท แสงศรีจันทร กรรมการ

๑๙. อาจารยฟาน เหลี้ยง   กรรมการ

๒๐. อาจารยฤดี เอี่ยมเรืองพร กรรมการ

๒๑. อาจารยวาท่ี ร.ต. ดร.เกรียงไกร  กองเส็ง กรรมการ

๒๒. อาจารย ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ กรรมการ

๒๓. อาจารยกัณฑริกา จึงสงาสม กรรมการ

๒๔. อาจารยไพลิน    กลิ่นเกษร กรรมการ

๒๕. ผศ.เปรมวดี  ณ นครพนม กรรมการ

๒๖. อาจารยเธียรชัย  หลิมเจริญ กรรมการ

๒๗. อาจารยฤดีมาส  รอดสุข กรรมการ

๒๘. อาจารยวิรุตม    อินทรชูรันต กรรมการ

๒๙. Mr. Kohei Iwamoto กรรมการ

๓๐. อาจารยอังคณา  สุขวิเศษ กรรมการ

๓๑. อาจารยวิชุดา ขุนหนู   กรรมการ

๓๒. อาจารยนิธิวดี โฆสรัสวดี กรรมการ

๓๓. ผศ.ดนยา ดานสวัสดิ์ กรรมการ

  ๓๔. Mr.James Eugene Harris กรรมการ

  ๓๕. อาจารยนันทนลิน   อินเสมียน                          กรรมการ
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๓๖. อาจารยกัญชลิกา  ตรีกลางดอน กรรมการ

๓๗. Mr. Guillaume  ,Paul,   Napoleon LANGLOIS     กรรมการ

๓๘. อาจารยพัชราพรรณ ภูบุญศรี กรรมการ

๓๙. ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม กรรมการ

๔๐. อาจารยสุจิตรา   ริมดุสิต กรรมการ

๔๑. อาจารยธีระ อินธรเรือง กรรมการ

๔๒. อาจารย ดร.รัมภาภัค ฤกษวีระวัฒนา   กรรมการ

๔๓. อาจารย ดร.วีระ  วีระโสภณ กรรมการ

๔๔. อาจารย ดร.ภรณนภัส เบินท   กรรมการ

๔๕. อาจารยเบญจพร แยมจาเมือง กรรมการ

๔๖. อาจารยบัว ศรีคช กรรมการ

๔๗.อาจารยศศิธร เจตานนท กรรมการ

๔๘. อาจารยพูนทรัพย เศษศรี   กรรมการ

๔๙. อาจารยกมลลักษณ โพธิ์พันธุ กรรมการ

๕๐. อาจารยณิชชา   คุมเพชรรัฐ กรรมการ

๕๑. อาจารยชลลดา   ชูวณิชชานนท    กรรมการ

๕๒. อาจารยศักรินทร ศรีอุปโย กรรมการ

๕๓. อาจารยปานฤทัย เหงพุม กรรมการ

๕๔. อาจารยชิดชม กันจุฬา   กรรมการ

๕๕. อาจารยสุนิษา    เพ็ญทรัพย กรรมการ

๕๖. อาจารยณัฐสินี   สงจันทร กรรมการ

๕๗. อาจารยพนิตทัศน พ่ึงภักดี กรรมการ

๕๘. อาจารย ดร. ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ กรรมการ

๕๙. อาจารยพรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล กรรมการ

๖๐. อาจารยมรกต วรชัยรุงเรือง กรรมการ

๖๑. อาจารยพรเพิ่ม   แซโงว กรรมการ

๖๒. อาจารยณยศ กุลพานิช กรรมการ

๖๓. อาจารยคธาวุฒิ  ไวยสุศรี กรรมการ

๖๔. อาจารยเนตรนภา เหลืองสอาด กรรมการ

๖๕. อาจารยพิมนภัทร พันทนา กรรมการ

๖๖. ผศ.อลิสา ฤทธิชัยฤกษ กรรมการ

๖๗. อาจารย ดร.สริตา พันธเทียน กรรมการ

๖๘. อาจารยโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ กรรมการ

๖๙. อาจารย ดร.นรินทร  ยืนทน กรรมการ

  ๗๐. อาจารยอรนพัฒน เหมือนเผาพงษ   กรรมการ
 

 
 



 

-  ๓  -

 

๗๑.อาจารยดร. อาริยา ภูระหงษ กรรมการ

๗๒.อาจารย ดร.ศิริมาลย วัฒนา   กรรมการ

๗๓.ผศ.ดร.สุกัญญา   ศรีโพธิ์ กรรมการ

๗๔.อาจารย ดร.สุวรรณฤทธิ์   วงศชะอุม กรรมการ

๗๕.วาท่ีรอยตรีหญิงเพ็ญนภา  ปาละปน กรรมการ

๗๖.ผศ.ดร.ภูสิทธ ภูคําชะโนด กรรมการ

๗๗.อาจารย ดร.สุวิทย คงสงค กรรมการ

๗๘.อาจารย ดร.วาสนา สุรียเดชะกุล  กรรมการ

๗๙.อาจารยธนาคม  พจนาพิทักษ กรรมการ

๘๐. อาจารย ดร.ธนากร อุยพานิชย กรรมการ

๘๑. อาจารยพรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู กรรมการ

๘๒. อาจารยทัศนันท ชูโตศรี กรรมการ

๘๓. อาจารยพงศกร   กิ่งสุวรรณกุล กรรมการ

๘๔. อาจารยภาชญา  เช่ียวชาญ กรรมการ

๘๕. ผศ.ณัฐภัทร  แกวรัตนภัทร กรรมการ

๘๖. อาจารยวรรณรัตน บรรจงเขียน กรรมการ

๘๗. อาจารย ดร.จารุมน หนูคง   กรรมการ

๘๘. อาจารยณัฐชา วัฒนประภา กรรมการ

๘๙. อาจารยพิจักษณ ภูตระกูล กรรมการ

๙๐. ผศ.สัคพัศ แสงฉาย กรรมการ

๙๑. ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี กรรมการ

๙๒. อาจารย ดร.มาธินี คงสถิตย กรรมการ

๙๓. อาจารย ดร.มนทกานติ์    รอดคลาย กรรมการ

๙๔. อาจารยสันตชัย  รัตนะขวัญ กรรมการ

๙๕. ผศ.ดร.ณัฐพล    ใจจริง   กรรมการ

๙๖. ผศ.ดร.มารดารัตน สุขสงา กรรมการ

๙๗. อาจารยศรัณย   จิระพงษสุวรรณ กรรมการ

๙๘. อาจารยกฤษณ   วงษวิเศษธร กรรมการ

๙๙. อาจารยอัยรวี    วีระพันธพงศ กรรมการ
 ๑๐๐.อาจารยหัชชากร    วงศสายัณห กรรมการ
 ๑๐๑ อาจารย ดร.ปารณีย ศรีแกว กรรมการ
 

๑๐๒. อาจารย ดร.ปกครอง มณีโรจน กรรมการ
 ๑๐๓. อาจารย ดร.พิมพชนา ศรีบุญยพรรัฐ    กรรมการ
 ๑๐๔. อาจารยมัทญา พัชนี    กรรมการ
   ๑๐๕. ผศ.ดร.กมลวรรณ   อยูวัฒนะ กรรมการ
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๑๐๖. ผศ.ไพบูลย ชูวัฒนกิจ กรรมการ
 

๑๐๗. ผศ.ภาวิตา คาขาย กรรมการ
 ๑๐๘. อาจารยธิดา   นิติธรญาดา กรรมการ
 ๑๐๙. อาจารยช่ืนชีวิน ยิ้มเฟอง กรรมการ
 

๑๑๐. อาจารยธนวัฒ พิสิฐจินดา กรรมการ
 ๑๑๑. อาจารยสุรศักดิ์ มีบัว กรรมการ
 ๑๑๒. อาจารยทัตตนันท คงลําธาร กรรมการ
 

๑๑๓. อาจารย ดร.เจตนสฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการ
 ๑๑๔. อาจารยบุญวัฒน สวางวงศ กรรมการ

 ๑๑๕. อาจารยดวงพร แสงทอง กรรมการ
 

๑๑๖. อาจารรพีพัฒน จันทนินทร กรรมการ
 ๑๑๗. อาจารย ดร.ขันทอง ใจดี กรรมการ
 ๑๑๘. อาจารยวันจักร นอยจันทร กรรมการ
 

๑๑๙. ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี กรรมการ
 ๑๒๐. ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันทกุล  กรรมการ

๑๒๑. อาจารยอลิสา  เมฆขํา กรรมการ

๑๒๒. วาที่รอยตรีหญิงสุรีพร   พวงทอง             กรรมการและเลขานุการ
 ๑๒๓. นางสาวศิริธรรม  จิตตงาม                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 

         คณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้
 

๑.ทบทวนหรือจัดทําแผนการจัดการความรูของลุมกลุมการจัดทําวารสารวิชาการเพื่อเขาสู
ฐานขอมูล TCI 

๒.สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรูของหนวยงาน

๓.ดําเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู

  ๔.สรุปและรายงานผลการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู
         ระดับมหาวิทยาลัยเปนระยะ

     

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
 

 

 
 

   สั่ง ณ  วันที่   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)
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