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วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ด าเนินการจัดการความรู้ของวิทยาลัยโดยประชุม

คณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดผลของการ

ประชุมคณาจารย์ได้ขอ้สรุปขององค์ความรู้ท่ีจะด าเนินการจัดการความรู้ให้ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงาน

วชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี รวมถึงคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

สวนสุนันทา คือ เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

 การด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกนักปฏิบัติจ าแนกตามสาขาวิชาและด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ

จัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 

  

 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ขอขอบคุณสมาชกิชุมชนนักปฏิบัตแิละบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติท่ี

ร่วมด าเนินการสร้างองค์ความรู้ท่ีปรากฏในรายงานผลการจัดการความรู้แผนท่ี 2 นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการ

ด าเนนิงานนีจ้ะเป็นแบบอย่างท่ีน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาตอ่ไป 

 

 

       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไครรีิ) 

               คณบดีวทิยาลัยนานาชาต ิ
      ผู้บริหารสูงสุดของวทิยาลัยนานาชาติ (CEO) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มความรู ้

 
1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้)ดังนี ้

 

ความเป็นมาของกลุ่ม   

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณะ มีบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 34 คน ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณาจารย์ของวทิยาลัยนานาชาติมีเป้าหมายร่วมกันท่ีจะพัฒนานักศกึษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา พร้อมท้ังมี

คุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  

ในปีงบประมาณ 2561 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของกลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ซึ่งประกอบด้วย

คณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้ก าหนดการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ท่ี 2 กับประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางกลุ่มความรู้ยังมุ่ง

ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควบคู่ไปกับคุณสมบัติของผู้ส าเร็จ

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติอีกดว้ย 

 

ความรูท้ี่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการปฏิบัตงิาน 

จากผลการส ารวจการพัฒนาตนเองในคณาจารย์ทุกสาขาวชิาในวิทยาลัยนานาชาติพบว่าทักษะท่ีต้องการพัฒนา

มากเป็นอันดับแรกคือการเขียนบทความวิจัยและจากผลการส ารวจการพัฒนาตนเองในนักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

พบวา่ทักษะที่ตอ้งการพัฒนามากเป็นอันดับแรกคือการเรียนรู้การท าวิจัยและการน าเสนอต่อท่ีชุมชนโดยเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนั้นกลุ่มความรู้“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่”จึงจัดประชุมสมาชิกกลุ่มและช่วยกันคิดหาวิธีท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิจัยและการน าเสนอต่อท่ีชุมชนเป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการอบรมการเขียนบทความ

วจิัยและกิจกรรมการประกวดคัดเลอืกบทความวจิัย 

ในเบื้องต้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” มีการประชุมพูดคุยกับอาจารย์ประจ าสาขาต่างๆถึง

กิจกรรมการประกวดเพื่อพัฒนาทักษะการน าเสนอต่อท่ีชุมชนให้กับนักศึกษา แล้วค้นพบว่าในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทาง 

วทิยาลัยนาชาตมิแีผนการด าเนนิงานแนวทางการพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัยคือจัดโครงการประกวดและคัดเลือกนักศึกษา

ตัวแทนของมหาวทิยาลัยไปน าเสนอบทความวจิัยในการประชุมระดับนานาชาติในต่างประเทศ ดังนัน้กลุ่มความรู้“การเขียน

บทความเพื่อเผยแพร่” จึงจัดท ากิจกรรม KM ควบคู่ไปกับโครงการของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อจัดการแข่งขัน“The 1st 

SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018” 

 

ที่มาของชื่อ  “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” 

“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” คือการแสวงหาความรู้และน าความรู้ท่ีมีอยู่ภายในมาเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและศักยภาพการน าเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
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วิทยาลัยนานาชาติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล และสอดคล้องกับนโยบายความเป็นเลิศด้านการวิจัยของ

มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท ากิจกรรมKM เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ท่ี 2 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวชิาการสูก่ารยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิน่

อย่างย่ังยนื และตรงกับนโยบายและยุทธศาสตร์วจิัยแหง่ชาติ 

 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่”มีจ านวนสมาชิก 14คน ซึ่งสมาชิกทุกท่านเป็นอาจารย์จาก

สาขาวิชาต่างๆท่ีด าเนินการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ อันประกอบด้วยสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเท่ียวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศและสาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ยุทธศาสตร์ กลุ่มองค์ความรู้ หน้าที่ 

1 อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

2 อาจารย์นันทนา ลัดพลี ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

3 อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

4 อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศริิ

มงคล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

5 อาจารย์กัญจนอ์มล สุวรรณธาดา ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณลิขิต 

6 อาจารย์รจนารถ วรมนตรี ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณอ านวย 

7 อาจารย์ศริิเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณวิศาสตร์ 

8 ดร.กนกรัตน ์คุณะสารพันธ์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณเอื้อ 

9 อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณประสาน 
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10 อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

11 อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณลิขิต 

12 อาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศริิวุฒโฬ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณประสาน 

13 อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์ ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณวิศาสตร์ 

14 อาจารย์ Darma Rizal Khairiree ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ คุณกิจ 

                                             

 
 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ซึ่งสมาชิกทุกทา่นเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆท่ีด าเนนิการสอนใน

วทิยาลัยนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู ้

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของหน่วยงาน และ

ก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 

ล าดับแรกของการบ่งช้ีความรู ้ 
กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จัดประชุมสมาชิกท้ังหมดเพื่อด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม KM ท่ีกลุม่ความรู้จะต้องด าเนนิงาน แผนการจัดการความรู้ท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวิชาการสู่

การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน ซึ่งศักยภาพงานวิจัยคอืสิ่งส าคัญในการพัฒนาคนเองในอาจารยแ์ละน าไปสุ่การ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มจิีตสาธารณะ”รวมถึงการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

นานาชาติ ซึ่งก็คือ “สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล”โดยมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) คือจ านวนอาจารย์และ

นักศกึษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรจากการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

จากการประชุมในคร้ังน้ัน มีสมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ

จ านวน 12 คน จาก 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยท่ีประชุมมีมติร่วมกันว่ากิจกรรมการอบรม “การพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวิจัย”สามารถพัฒนาความรู้ในด้านการเขียนบทความวิจัยและน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ดังนั้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึงลงมติร่วมกันให้มีการจัดฝึกอบรมนักศึกษาเร่ือง การพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวิจัย ซึ่งในการนี้ สมาชิกในกลุ่มด าเนินการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยจากส านักวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และพัฒนาทักษะการน าเสนอ การเผยแพร่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลาย

ท่านก่อนจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา จากนั้นจึงด าเนินการฝึกอบรมให้นักศึกษา พร้อมท้ังด าเนินการจัดโครงการ “The 1st 

SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018” ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการน าเสนอ

บทความวิจัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปปฏิบัติหน้าท่ีน าเสนอบทความวิจัยในการ

ประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศ โดยเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้กับนักศกึษาคนอ่ืนและเยาวชนท่ัวไปในสังคม 

 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ร่วมกันคิดวธีิการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย โดยท าการ

บ่งช้ีองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมดังน้ี 

 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นการเขียนบทความวิจัย 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นการน าเสนอบทความิจัย  

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นพัฒนาบุคลกิภาพ 
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โครงการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2018”มีขั้นตอนกิจกรรมการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยกับสมาชิกกับ

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการเขียนบทความวิจัยและการน าเสนอบทความ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การคัดเลือกการประกวดการเขียนบทความวิจัย โดยนักศึกษาท่ีชนะการประกวดจะได้รับ

ประกาศนียบัตร เงนิรางวัลและได้เป็นตัวแทนของมหาวทิยาลัยเพื่อปฏบัิตภิารกิจน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมระดับ

นานาชาติในต่างประเทศ โดยจะเป็นแบบอย่างนักศึกษาท่ีมีองค์ความรู้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 

เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1.1 แบบรายงานการจัดการความรู้  

1.2 แบบฟอร์มแผนการด าเนนิงานแนวทางการพัฒนานักศกึษาสู่การวจิัย 

 

 
 

2.การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
ดังท่ีกลา่วมาในล าดับแรกถึงเป้าหมายในการท ากิจกรรม KM ของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” 

เพื่อสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และน าไปสู่การ

ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็

คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ”และเพื่อให้สอดคล้องกับอัต

ลักษณข์องวิทยาลัยนานาชาติ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล ดังนั้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึง

ท าการสร้างและแสวงหาความรู้จาก 2 แหลง่เรียนรู้ดังน้ี 

 

1. Explicit Knowledge  

 

- หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านเชี่ยวชาญการท าวิจัยโดย ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์(คุณเอื้อ) 

ท าการศกึษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขียนบทความ ได้แก่ 

  1. หนังสือความส าคัญของวิจัยโดย รศ. ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์ 

  2. หนังสือ How to write and Publish an Academic Research  

  3. 101 Tips from JournalPrep.com 

  4. หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วทิยานพินธ์ และรายงาน โดย วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 
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- หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านการน าเสนอโดย อ.เทพลักษณ์ โกมลวณิช (คุณประสาน) ท าการศกึษา

จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการน าเสนอ อาทิเชน่ 

  1. หนังสือสบายๆเมื่อจับไมคพ์ูดอังกฤษ Public Speaking in Englishโดย รศ. งามพร้ิง รุง่โรจน์ด ี  

  2. หนังสือเก่งพูดอังกฤษในทีส่าธารณะ English Public Speakingโดยตะวัน ปทุมเพชร 

  3. หนังสือTalk like Ted:The 9 Public Speaking Secrets of the world's Top Mindsโดย 

  Gallo Carmine  

 

 - หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านการหาแหล่งข้อมูล โดย อ.รจนารถ วรมนตรี(คุณอ านวย)อาจารย์รจนา

รถจึงได้ศกึษาข้อมูลขอ้ก าหนดมาตรฐานการเผยแพร่บทความจากหนังสอืดังตอ่ไปน้ี 

  1. เกณฑ์การประเมนิคุณภาพวารสาร 

  2. ฐานขอ้มูลนานาชาติท่ี สกอ. และ สมศ. ยอมรับ 

  3. รายช่ือวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI  

รายละเอียดหนงัสืออา้งองิความรู้ชัดแจ้งของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่”ทั้งหมดมีรายละเอียด

ดังนี ้

1. Soule, D., Whiteley, L., & McIntosh, S. (2007). Writing for Scholarly Journals. University of Glasgow. 

Retrieved from  https://www.gla.ac.uk/media/media_41223_en.pdf 

2. Derntl, M. (2014). Basics Research Paper Writing and Publishing. International Journal of Technology 

Enhanced Learning. Vol.6(2). Retrieved from http://dbis.rwth-

aachen.de/~derntl/papers/misc/paperwriting.pdf 

3. JournalPrep. (2017). How to Write and Publish an Academic Research Paper. 101 Tips from JournalPrep. 

Retrieved from 

https://www.wlc.edu/uploadedFiles/Content/Academics/Student_Success_Center/ResearchPaper.pdf 

4. American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological 

Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from 

http://www.library.uq.edu.au/training/citation/apa_6.pdf 
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5. ศ.ดร.สนิ พันธ์ุพินิจ. (2560). คู่มอืการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ.์ กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ 

จ ากัด. 

6. สิทธ์ิ ธีรสรณ์. (2560). เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ (พมิพค์รัง้ท่ี 5). กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 

7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนยว์จิัยแลพัฒนาการศึกษา. (2551). กลยุทธ์การพัฒนา

ผู้เรียนประสบการณ์จาก การปฏบัิตจิรงิ. (พิมพค์รัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: สาธิตเกษตร. 

8. สมชาติ กิจยรรยง. (2555). เทคนิคการเป็นวทิยากรท่ีประสบความส าเร็จ. (พิมพค์รัง้ท่ี 1). กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอร์เน็ท. 

2. Tacit Knowledge 

 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ระบุแหล่งความรู้ฝังลึกเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ

วทิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความวิจัย น าเสนอและเผยแพร่ 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่”จึงเห็นความเป็นมืออาชีพของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกกลุ่มจึง

เข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 

(1) อบรมการท าวิจัยโดยอ้างองิรูปแบบ APA โดย รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ

วันท่ี 5 มีนาคม 2561 

 

(2) อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา  

วันท่ี 13 มนีาคม 2561 

 

(3) อบรมการท าวิจัยโดยใช้โปรแกรมในการรวบรวมข้อมูลและแปลข้อมูล โดย ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ วทิยาลัยนานาชาติวันท่ี 19-20 มนีาคม 2561 

 

(4) อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ ์โดยDr. Denis เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 

(5) อบรมหลักเกณและวิธีพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ โครงการประชุมปฎิบัติการ 

ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน วันท่ี 10 – 12  พฤษภาคม 2561 

ในการอบรมนี้ สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้จากเนื้อหาท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วย ขั้นตอนการเขียน

บทความ แหล่งข้อมูลในการค้นคว้า การเตรียมตัวการน าเสนอและการน าเสนอในการอบรมคร้ังนี้ตัวแทนกลุ่มการเขียน
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บทความเพื่อเผยแพร่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยมกีารบันทึกภาพนิ่งและบันทึกเทปเพื่อน าเนื้อหามารวบรวมข้อมูล

ลงแผ่นcd เพื่อรวบรวมและสรุปเนื้อหาเป็นคู่มือชื่อ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย” เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 

1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018” 

นอกจากนี้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ยังได้น าความรู้ฝังลึกจากประสบการณ์การสอนใน

รายวชิา Research and Seminar in Tourismของ อาจารย์ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา สมาชกิของกลุ่มท่ีมีประสบการณ์สอนวิชานี้

กว่า 5 ปี ในมหาวิทยาลัย มากลั่นเป็นองค์ความรู้ 

 

 

 

                                 

 

 

รูปภาพท่ี 1 การแสวงหาความรูฝ้ังลึก Tacit Knowledgeโดยตัวแทนกลุ่มความรู้การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ร่วมอบรม

การท าวิจัยโดยใชโ้ปรแกรมในการรวบรวมขอ้มูลและแปลข้อมูล โดย ผศ.ดร.กรองทอง ไครรีิ วันท่ี 19-20 มีนาคม 2561 
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2.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

2.2.1ก าหนดการจัดกจิกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศกึษาสูก่ารวจิัย SSRUIC Mini Conference  

2.2.2แบบฟอร์มแผนการด าเนนิงานแนวทางการพัฒนานักศกึษาสู่การวิจัย 

2.2.3 หนังสือความส าคัญของวจิัยโดย รศ. ดร.กฤษมันต ์ วัฒนาณรงค ์

2.2.4 หนังสือ How to write and Publish an Academic Research  

2.2.5 101 Tips from JournalPrep.com 

2.2.6 หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วทิยานพินธ์ และรายงาน โดย วิรัช วรัิชนิภาวรรณ 

2.2.7 เอกสารประกอบการอบรมวจิัย 

2.2.8 เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร 

2.2.9 ฐานขอ้มูลนานาชาติท่ี สกอ. และ สมศ. ยอมรับ 

2.2.10รายช่ือวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI  

2.2.11 บัญชรีายช่ือวารสารวิชาการ 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” สร้างองค์ความรู้จาก 2 แหล่งเรียนรู้ท้ัง Explicit Knowledge และ 

Tacit Knowledge โดยท าให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดการน าเสนอบทความ

วิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”และให้ตอบโจทย์

การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งก็คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มจิีตสาธารณะ” อย่างแท้จริง 

หลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ได้แสวงหาความรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การเขียนบทความและจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” 

จึงได้จัดระบบความรู้ท่ีได้จากท้ัง 2 แหล่งนี้ในรูปแบบคู่มือประกอบการอบรมชื่อ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ

วจิัย” เพื่อใชอ้บรมให้กับนักศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ 

“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”  โดยเนื้อหาในการอบรมคร้ังนี้ได้แบ่ง

ออกเป็น 5 หัวขอ้ได้แก่ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและพูด 

3. การเขียนบทความวิจัย 

4. การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
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 หลังจากนั้นกลุ่มความรู้“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึงเร่ิมด าเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การ

ประกวด โดยสมาชิกกลุ่มจัดการความรู้เป็นวิทยากรในแต่ละหัวข้อท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศึกษาท่ีจะท าวิจัยได้รับ

ความรู้ในเร่ือง การเขียนบทความวิจัย ครบท้ัง 5 หัวขอ้  

3.1 สมาชิกกลุ่มประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันดังนี ้

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ อ. เทพลักษณ์ โกมลวณชิ 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดย

การเขียนและพูด 

การยกตัวอยา่งประกอบ อ. รจนารถ วรมนตรี 

3. การเขียนบทความวิจัย สร้างสถานการณจ์ าลอง อ. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา 

       4.  การจัดเตรียมบทความวจิัยในการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

 

กรณศีกึษา ดร. กนกรัตน ์คุณะสารพันธ์ 

      5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทาง

วชิาการ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ. เบญจพล วรสุวรรณรักษ์ 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ประกอบด้วยหลักทฤษฎีและปฏิบัติโดย ท าการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ท่ีได้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหล่งความรู้ฝังลึก มีการวางแผนการอบรม หัวข้ออบรม และการจัด

ประชุมซึ่งน าไปสู่การสรุปหัวขอ้อบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชใ้นการอบรม เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือประกอบการอบรม 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย  

นอกจากนี้ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ได้รับความร่วมมือจาก รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ  ใน

การคัดกรองข้อมูลสู่คู่มือ การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย ดังนั้น การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย จากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตดิังนี้ 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฎิบัติ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและพูด การยกตัวอยา่งประกอบ 

3. การเขียนบทความวิจัย สร้างสถานการณจ์ าลอง 

4  การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

กรณศีกึษา 

5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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 นอกจากนี้อาจารย์ Darma Khairiree อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนานาชาตอิกีทา่นหนึ่งท่ีสอนวชิา Public Speaking 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการประกวดคัดเลือกให้มีมาตรฐานซึ่งเกณฑก์ารให้คะแนนนัน้ถูกแบ่งออกเป็นระดับ

ความสามารถตามทักษะ โดยมีมาตรฐานคะแนนตัง้แตร่ะดับ 1-5 โดยระดับ5 คือดีท่ีสุดเรียงล าดับจนถงึต่ าสุดคอื 1 คือ

ควรปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามสัดสว่นดังนี้  

1. เนื้อหา 

  1.1ตรงประเด็น. ชัดเจน มีความนา่สนใจ ดงึความสนใจผู้ฟังได ้

  1.2การล าดับความคดิ มีความเชื่อมโยง คงความสนใจของเนื้อเร่ืองได้ครบ3นาที 

  1.3 รายละเอยีด มีข้อมูลเสริมเพื่อเพิ่มความนา่สนใจหรือประกอบให้เข้าใจมากขึ้น หรอืสื่อสารเพื่อ

ความเข้าใจ   ลึกซึ้ง หรอืขอ้มูลสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ฟังและผู้พูด 

  1.4 เร่ืองราวหรือตัวอย่างประกอบความเข้าใจของเนื้อหา/เพื่อเนน้ความส าคัญของเนื้อหาเพื่อสร้าง

ความ   นา่สนใจสูผู่้ฟัง 

  1.5 มกีารสรุปประเด็นส าคัญตา่งๆของการน าเสนอและมีช่องทางสู่การต่อยอดการน าเสนอนี้ได ้

  1.6 น าเสนอในระยะเวลาท่ีก าหนดคอื3นาที 

 2.การน าเสนอ 

  2.1มารยาทการน าเสนอกระชับ ชัดเจนและสามารถเลอืกใช้ค าได้เหมาะส่งผลให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ 

  2.2 ใชน้้ าเสียงได้เหมาะสมตรงตามเนื้อหามีการใชน้้ าเสียงเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา/เร่ืองราวท่ี 

  น าเสนอซึ่งคงไวซ้ึง่ความนา่สนใจของการน าเสนอ 

  2.3 การน าเสนอมคีวามหลากหลายของการใช้ค า ค าที่เลอืกใช้ รายละเอยีด และ ตัวอย่างประกอบ 

  2.4 ความเป็นธรรมชาติในการน าเสนอ การสบตา ภาษากาย ลลีาทา่ทางการใชม้อื ภาษากายสามารถ

ส่งพลัง   ถ่ายทอด ความเชื่อมโยงสู่ผู้ฟังระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง      

 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึงเร่ิมด าเนนิการจัดกิจกรรมการแขง่ขันการประกวด

การน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 

2018”โดยการลงประกาศรับสมัครนักศกึษาเข้าร่วมอบรมเพื่อการคัดเลอืกตัวแทนของวทิยาลัยนานาชาติสู่การน าเสนอ

บทความวจิัยในระดับนานาชาตใินต่างประเทศประกาศรับสมัครผ่านช่องทางfacebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์และ

มีการประกวดคัดเลือก“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”ในวันท่ี 25

พฤษภาคม 2561 โดยให้นักศกึษาท่ีสมัครเข้าร่วมการแขง่ขันเตรียมการน าเสนอภายในเวลาท่ีก าหนดให้คอื 15 นาที 

 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

  3.2.1 ใบประกาศรับสมัครกิจกรรมการแขง่ขัน“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2018” 
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  3.2.2 ตารางก าหนดการรอบแรกกิจกรรมการแขง่ขัน“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2018” 

  3.3.3 หนังสอืเชญิผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  3.3.4 เกณการให้คะแนนการน าเสนอบทความ 
 

4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

4.1 สมาชิกกลุ่มความรู้ท าความเขา้ใจในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรูน้ัน้สูส่มาชิกคน

อื่นๆ และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การการประกวด โดยมีวิธีการถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมาย

อย่างแท้จริง เชน่ เล่าเร่ืองประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใชส้ื่อวิดทัีศน์ และ โสตPower pointเป็นต้น 

4.2 สมาชิกกลุ่มความรู้ท าการบันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 
4.3 สมาชิกกลุ่มความรู้ด าเนนิการสรุปเนื้อหาทัง้ 5 หัวขอ้ และใส่ตัวอยา่งประกอบท่ีง่ายต่อการเข้าใจสู่ คู่มือการ

พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

4.4 อาจารย์ในสาขาอื่นๆน าคู่มอื การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยมาประยุกต์ใช้โดยน าเนื้อหาในคู่มือ

ไปเสริมความรู้หลักในรายวชิาต่างๆ เช่น ITM 3305 Research and Seminar in Tourism ในสาขาการจัดการท่องเท่ียว และ

วชิา IAL 2208 Human Resource Management ในสาขาธุรกิจการบิน 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” มขีั้นตอนในการท าให้ความรู้เรียนรู้ได้งา่ยและเข้าถึงได้ง่ายโดยเน้น

ท่ีการจัดอบรมและให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการการฝึกปฎิบัติในแนวทางการเรียนการสอนแบบ 

Cooperative Learning โดยมีขัน้ตอนรายละเอยีดดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งท่ีปรับปรุง 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและ

บันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

แตล่ะหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

เวลาเรียนรู้อบรมไม่มขีีดจ ากัด 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 

กรณศีกึษา 

ความนา่สนใจในเนื้อหา 

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืท า 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือกบทความ ได้น าเสนอบทความวิจัย 
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ผลท่ีเกิดจากการน าวธีิปฎบัิตงิานท่ีปรับปรุงไปปฎบัิติ 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ท าความเข้าใจในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรูน้ัน้สูส่มาชิกคน

อื่นๆ และนักศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ารการประกวด โดยมีวิธีการถา่ยทอดให้ผู้เขา้รว่มอบรมเข้าใจความหมาย

อย่างแท้จริง เชน่ เล่าเร่ืองประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใชส้ื่อวิดทัีศน์ และ โสตPower pointเป็นต้น ท าให้เกิด

ความนา่สนใจในการอบรม และนักศกึษาเข้าใจหัวข้อมากขึ้น สิ่งน้ีชว่ยให้การสื่อสารในการอบรมมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และยังเป็นการสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศกึษาดว้ย 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ท าการบันทึกภาพน่ิงและบันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ ท าให้นักศกึษา

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไมจ่ ากัดในช้ันเรียนเท่านัน้ 
เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ด าเนนิการสรุปเนื้อหาทัง้ 5 หัวขอ้ และใส่ตัวอยา่งประกอบท่ีงา่ยตอ่การเข้าใจสู่ คู่มอืการ

พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย ท าใหก้ารอบรมสนุก นา่สนใจ และง่ายต่อการเข้าใจ 

จากการน าคู่มอืการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยมาประยุกตใ์ชโ้ดยน าเนือ้หาในคู่มอืไปเสริมความรู้

หลักในรายวชิาวชิา IAL 2208 Human Resource Management ในสาขาธุรกิจการบิน สอดคลอ้งให้นักศกึษาได้รับรางวัล

เพิ่มเตมิ  2 รางวัลคือ  

หัวขอ้ การน าสนอ Public Speaking รางวัลชนะเลิศการน าเสนอภาษาอังกฤษ Fun English Festival ท่ี 

มหาวทิยาลัยรัตนโกสินทร์ บพติรพมิุข เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561 และ หัวข้อ Corporate Social Responsibility  CSR 

การท าคุณประโยชนใ์ห้สังคม นักศกึษาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการน าเสนอภาพน่ิงในการตา้นภัยเอดส์จาก

องคก์ร PREP 

4.2 เอกสารอ้างอิง 

4.2.1เอกสารประกอบการอบรม คู่มือพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

4.2.2ภาพกิจกรรมชนะเลิศการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ Fun English Festival 

4.2.3ภาพกิจกรรมชนะเลิศการน าเสนอภาพน่ิงในหัวขอ้ต้านภัยเอดส ์
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5. การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสกัดออกมาเป็นขุมความรุ้ 

5.1 กลุ่มความรู้ ได้ประชุมกลุม่ย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน ากระบวนการท่ีปรับปรุงไป

ปฎบัิตโิดยสมาชกิ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้  

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ท าการประมวลและกลั่นกรองความรู้ท่ีไดจ้ากแหลง่ความรู้ชัดแจ้ง

และแหลง่ความรู้ฝงัลึกและมกีารวางแผนการอบรม การวางแผนหัวข้ออบรม การประชุมสู่การสรุปหัวขอ้อบรมและ

รายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชใ้นการอบรม เพ่ือน ามาจัดท าคู่มือประกอบการอบรมช่ือ การพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย โดย ประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

 

 

อัตลักษณ์ของ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

วัตถุประสงค ์ กจิกรรม 

เป็นนักปฏิบัต ิ
-ความเข้าใจบทความ 

- ความส าคญัของวจิัย 

 

- หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

-กรณศีกึษา 

ถนัดวิชาการ 
-ทักษะการเขียน 

ทักษะภาษาอังกฤษ 

- หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

 

 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร 
- การน าเสนอ 

- ภาษาอังกฤษ 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

 

ช านาญการคดิ 
- การทบทวนวรรณกรรม   

- สร้างบทสัมภาษณ ์

 

มจิีตสาธารณะ 
-การเผยแพร่บทความ 

 

- คุณธรรมและจรยิธรรม  

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 17 

 

กลุ่มความรู้ได้น ากระบวนการในเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณา

ให้ขอ้เสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒไิด้ให้ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและ

บันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

เวลาเรียนรู้อบรมไม่มี

ขีดจ ากัด 

มแีบบฟอร์มลงบันทึก

การอบรม 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ ความนา่สนใจในเนื้อหา  

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืท า เพิ่มบันทึกการรายงาน

การพัฒนาตนเอง เชน่

พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือกบทความ น าเสนอบทความวิจัย จัดขึ้นในภาค

การศึกษาแรก และ

จัดเป็นประเพณีทุกปี 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นดว้ยกับการใชก้ิจกรรม และสื่อตา่งๆในการอบรม และการอบรมจากประสบการณ์พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบเป็นการสร้างการเข้าใจท่ีลกึซึง้และสร้างความสนุกและความนา่สนใจในการท าวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะน าให้มกีารประเมินการพัฒนาตนองของนักศึกษาโดยการรายงานบันทึกการอบรมเพื่อทราบประสิทธิภาพในการ

อบรม อาทิ ความถี่ในการอบรม จัดขึ้นในภาคการศกึษาแรก ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นความส าคญัของการประกวดน าเสนอ

บทความวิจัยแทนการสอบ จึงแนะน าให้จัดเป้นประจ าทุกปี หรแืสร้างเป็นประเพณี Mini Conference ประจ าปี 

 

5.2เอกสารอา้งอิง 

5.2.1ภาพกิจกรรม 

5.2.2เอกสารประกอบการอบรม คู่มอืพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

5.2.3ก าหนดการ Mini Conference 

5.2.4 TQf3 Research and Seminar in Tourism 

5.2.5 Full Paper ของนักศกึษาชนะการประกวด 
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6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร 

 
6.1 กลุ่มความรู้ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒมิาปรับกระบวนการ เร่ือง การพัฒนาตนเองและสรุป 

องคค์ามรูเ้ร่ือง การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย จัดท าเป็นกระบวนการเร่ืองการพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย ที่พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องน าสูก่ารปฎบัิตโิดยมีกระบวนการดังนี ้

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งท่ีได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพน่ิงและ

บันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในแตล่ะหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ 

ลงบันทึกการอบรม 

บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ  

บรรยาย บทบาทสมมติ เพิ่มบันทึกการรายงานการ

พัฒนาตนเอง เชน่

พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือกบทความ ปรับเป็นแผนการพัฒนาวจิัย

ในนักศกึษาในเทอม

การศึกษาทื่ 1 ของปี

การศึกษา 2562 

 

6.2เอกสารอา้งอิง 

6.2.1ภาพกิจกรรม 

6.2.2เอกสารประกอบการอบรม คู่มอืพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

6.2.3บันทึกการรายงานการพัฒนาตนเอง เชน่พัฒนาการเรียนรู้ 
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สว่นท่ี 3ผลผลิตและผลลพัธ์ 

1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้ 

หลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ได้แสวงหาความรู้กับวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญ

ทางด้านการเขียนบทความและจากหนังสอืท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอเพื่อเผยแพร่ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อ

เผยแพร่” จึงได้จัดระบบความรู้ท่ีได้จากท้ัง 2 แหล่งน้ีในรูปแบบคู่มอืประกอบการอบรมช่ือ “การพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย” เพื่อใชอ้บรมให้กับนักศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือ

โครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”  โดยเนื้อหาในการอบรม

ครัง้นี้ได้แบ่งออกเป็น 5 หัวขอ้ได้แก่ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและพูด 

3. การเขียนบทความวิจัย 

4. การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ 

 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึงเร่ิมด าเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสูก่าร

ประกวด โดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวขอ้ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะท าวจิัย ได้รับ

ความรู้ในเร่ือง การเขียนบทความวิจัย ครบท้ัง 5 หัวขอ้  

หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย อ. เทพลักษณ์ โกมลวณชิ 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดย

การเขียนและพูด 

อ. รจนารถ วรมนตรี 

3. การเขียนบทความวิจัย อ. ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

4  การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาต ิ

 

ดร กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ 

5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ อ. เบญจพล สุวรรณวรรักษ์ 
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การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย จากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” 

ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตดิังนี้ 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฎิบัติ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดยการเขียนและพูด การยกตัวอยา่งประกอบ 

3. การเขียนบทความวิจัย สร้างสถานการณจ์ าลอง 

4  การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

 

กรณศีกึษา 

5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

การรวบรวมความรู้และจัดเกบ็อย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวจัิย 

กลุ่มความรู้ ““การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตโิดย ท าการประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ท่ีได้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหลง่ความรู้ฝังลึก มกีารวางแผนการอบรม หัวขอ้อบรม และการจัด

ประชุมซึ่งน าไปสู่การสรุปหัวขอ้อบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชใ้นการอบรม เพื่อน ามาจดัท าคู่มอืประกอบการอบรม 

การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย โดยกระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้มีดงันี้ 

 ประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพือ่เลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกันดังนี้ 

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. รูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ อ. เทพลักษณ์ โกมลวณชิ 

2. หลักการพื้นฐานในการน าเสนอโดย

การเขียนและพูด 

การยกตัวอยา่งประกอบ อ. รจนารถ วรมนตรี 

3. การเขียนบทความวิจัย สร้างสถานการณจ์ าลอง อ. ศิริเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

4  การจัดเตรียมบทความวิจัยในการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 

กรณศีกึษา ดร กนกรัตน์  
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5. ค าแนะน าในการเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ. เบญจพล สุวรรณวรรักษ์ 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ได้จัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารในหัวข้อ“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” 

ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีวิทยากรจากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จ านวน 5 ทา่นรับหนา้ที่เป็น

วทิยากร และท่ีเป็นจุดเด่นท าให้การฝึกอบรมนี้แตกต่างและเรียนรู้ได้งา่ยและน าความรู้ไปใชไ้ด้งา่ยก็คือ การมอีาจารยท่ี์

ปรึกษาเพ่ือประกอบการวเิคราะห์จากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อหาหัวขอวจิัยท่ีเหมาะสม ท าใหผู้้เรียนทราบถึงจุดเด่นและ

จุดบกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถูกตอ้ง 

หลังจากการฝึกอบรมหัวขอ้“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” นักศกึษาได้รับมอบหมายให้ท าการวจิัยและการ

น าเสนอท่ีฝึกอบรมมาท าการน าเสนอภายในเวลาท่ีก าหนดให ้15 นาที ในวันท่ี 25พฤษภาคม 2561ซึ่งเป็นวันประกวด

บทความวิจัย ในระหว่างการเตรียมตัวก่อนถึงวันประกวด นักศกึษาสามารถเขา้มาปรึกษาวิทยากร สมาชกิกลุ่มความรู้ 

“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” โดยวิทยากรจะท าหนา้ที่คอยให้ค าปรึกษา ชี้แนะถึงหนังสอืและตัวอยา่งการเขียน

บทความวิจัย 

 สมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ท าการสรุปกิจกรรมท่ีได้ท ามาอยา่งสม่ าเสมอและได้

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ลงใน “info SSRUIC Facebook” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มให้เข้าถึงได้งา่ยและขยายวงกวา้งมากยิ่งขึน้ โดยทางกลุ่มได้ลง

ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู ้ ค่าเปา้หมาย ผล 

- จ านวนนักศกึษาท่ีได้รับรางวลัในการน าเสนอ

บทความวิจัย  

4 รางวัล ผ่าน 

นักศกึษาจ านวน 4 คน ได้เข้าร่วม

เป็นตัวแทนการประชุมสัมมนา

นานาชาติ วันท่ี 10 - 15 ธันวาคม 

2561  ณ กรุงลูเซิร์น ประเทศ

สวสิเซอร์แลนด ์

จ านวนนักศกึษาท่ีได้รับรางวัลในการประกวด

ระดับชาติสอดคล้องกับอัตลักษณม์หาวทิยาลัยราช

ภ าสวนสุนันทา 

2 รางวัล ผ่าน 

ชนะเลิศการน าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษ Fun English 

Festival 

ชนะเลิศการน าเสนอภาพน่ิงใน

หัวขอ้ต้านภัยเอดส์ 

 

จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมและร่วมเขียน

บทความวิจัย 

93 คน ผ่าน 
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จ านวนนักศกึษาท่ีได้ประกาศนียบัตรในการน าเสนอ

บทความวิจัย 

67 คน ผ่าน 

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
2.1ประโยชน์ขององค์ความรู้ 

 
 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้โดยใชว้ธีิการถ่ายทอดความรู้ท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัตคิ้นควา้ความรู้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งเกีย่วกับการการเขียนบทความวิจัยจากหนังสอืภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ แล้วจึงน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ก่อนท่ีจะน าไปท าการอบรมนักศึกษา 

 นอกจากนี้กลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มความรู้ในดา้น

เทคนิคการน าความรูจ้ากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มมาสรุปและวิเคราะห์ จากนั้นจึงด าเนนิการประเมินผลจาก

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอ่การอบรม การพัฒนาศกัยภาพการเขียนบทความวิจัย โดยผลจากการ

ส ารวจความพงึพอใจ พบวา่  

2.1.1นักศกึษามคีวามมั่นใจ 

2.1.2 นักศกึษาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมในแตล่ะหัวข้อท าให้นักศกึษามคีวามกระตอืรือร้นในการท าวิจัย 

2.1.3อาจารย์สามารถเพ่ิมความรู้ให้กับนักศกึษาในส่วนของมารยาทและการพัฒนาบุคลิกภาพผ่านการอบรม การ

พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความิจัย 

2.1.4 นักศกึษามกีารมองโลกในแง่ดี คือ ทัศนคติท่ีดเีกี่ยวกับการท าวิจัย 

 2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” น าองคค์วามรู้ท่ีได้จากการจัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพ

การเขียนบทความวิจัย เป็นภาษาอังกฤษและการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini 
Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”  มาพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ในดา้นการบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้มาใชพ้ัฒนาหน่วยงานดังนี้ 

 2.2.1อาจารย์น าความรู้ที่ได้มาสอนให้นักศกึษา 

 เกิดการบูรณาการความรู้ท่ีได้สูร่ายวชิาต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เนื่องจากรายวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

กับ การน าเสนอบทความ เพราะในธุรกิจการบิน การจัดการท่องเท่ียว การโรงแรม และธุรกิจรา้นอาหาร ล้วนอยูใ่น

อุตสาหกรรมการบริการ กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ท าให้อาจารย์

สามารถมอบหมายงานให้นักศกึษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึน้ และสามารถให้ค าแนะน าในดา้นเทคนิคการท าวิจัยท่ี

ดีให้เข้าใจง่ายมากขึ้น  
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 นอกจากนี้อาจารย์ยังพบวา่นักศกึษาเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างเหมาะสมกับหัวข้อท่ีตนเอง

ได้รับ ซึ่งจากการท ากิจกรรมจะท าให้เห็นพัฒนาการด้านความมั่นใจในการน าเสนอและการมีทัศนคตท่ีิดตีิ่การท าวิจัยของ

นักศกึษา 

 2.2.2 นักศกึษาน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” พบวา่นักศกึษาที่เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย รวมถึงนักศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการประกวดการน าเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini 

Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018” สามารถเป็นตัวอยา่งที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

นักศกึษาคนอ่ืนๆ ได้ เพราะมีแบบอย่างท่ีดใีนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังดา้นบุคลิกภาพความมั่นใจและความ

เป็นผู้น า  

 2.2.3 การสร้างโอกาสให้กับนักศกึษาและอาจารย์ 

 นักศกึษาท่ีเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย เป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอบทความวิจัย

สามารถสร้างโอกาสทางสายอาชพีในธุรกิจการบินได้ เนื่องจากประสบการณ์การท าวิจัยและประกาศนียบัตรการน าเสนอ

บทความจะส่งเสริมความนา่เช่ือถือในสายอาชีพและทักษะความรู้ของนักศึกษา นอกจากนี ้ การจัดท าคู่มอื การพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวิจัย ยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ได้อีกทางหนึ่ง 

 2.2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการน าเสนอบทความ 

  การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย เป็นภาษาอังกฤษ สง่ผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการ

ท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีบุคลิกภาพท่ีดขีึน้มคีวามประพฤติสุภาพเรียบร้อยและนา่เช่ือถือ นอกจากนี้ การอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการพูดสง่ผลใหก้ลุ่มความรู้เกิดองค์ความรู้ใหม ่กล่าวคอืไดส้ร้างสรรกิจกรรมการอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลกิภาพผ่านกระบวนการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

 2.2.5 การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานวจิัย 

 การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีความคดิ
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก น าไปสู่การชนะการประกวดเพ่ิมอกี 2 รางวัล ท าให้นักศกึษาท าการวจิัยในรายวชิาอ่ืนและ

สามารถชนะการประกวดการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประกวดระดับชาติจัดโดยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

รัตนโกสินทร์  และชนะเลิศการประกวดการน าเสนอภาพน่ิงในการประกวดระดับชาติจัดดยองค์กร PREP   
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 2.2.6การสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรยีนให้กับนักศึกษา 
นักศกึษาท่ีเข้าอบรมอบรมหัวข้อ“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” และการแข่งขัน“The 1st SSRUIC Mini Conference 

on Academic Multidisciplinary Research 2018มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตใินต่างประเทศ โดยมี

ก าหนดการวันท่ี 10 – 15 ธันวาคม 2561 ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เพื่อปฏบัิตหินา้ที่เป็นตัวแทนนักศกึษาท่ีมีตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทาคือ “เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิต

สาธารณะ”  
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3.สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

3.1.1 การท างานเป็นทีม 
 การร่วมแรงร่วมใจของสมาชกิกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหลัก

ของการท ากิจกรรมนี้ เนื่องจากสมาชกิของกลุ่มความรู้ทุกทา่นเป็นอาจารย์ของวทิยาลัยนานาชาติและมีภาระทางด้านงาน

สอน งานวิจัย งานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก แต่ทุกคร้ังท่ีมีการเชิญให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกิจกรรม KM ทางกลุ่ม

ความรู้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้สมาชิกกลุ่มความรู้ทุกท่านยังร่วมกันระดม

ความคิดดีๆ  จนน ามาสูค่วามส าเร็จของกิจกรรม KM  

3.1.2 ความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาติ 

 ค าชี้แนะและการสนันสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ท าให้

กิจกรรมของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” นั้นมีความโดดเด่นและชัดเจน สามารถสร้างนักศึกษามีอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้  

3.1.3 ความร่วมมือจากนักศกึษา        

 ความกระตอืรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความ

เพื่อเผยแพร่” คือพลังท่ีท าให้สมาชกิของกลุ่มทุกคนมีก าลังใจในการท ากิจกรรมฝึกอบรม 

3.1.4 ความเป็นผู้ให้ของสมาชกิกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” ทุกคน 

ความส าเร็จของการอบรม เกิดจากการเสียสละท้ังแรงกายและแรงใจของสมาชิกทุกคน การปลีกเวลาจาก

ภาระหน้าท่ีอื่นๆ ของอาจารย์ทุกท่านเพื่อมาช่วยกันพัฒนาให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ให้ความรู้และความรักตอ่ศิษยทุ์กคนอย่างแท้จริง 

   3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 การเร่ิมตน้คร้ังแรกของกิจกรรม “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 

2018”  

 “ยากท่ีสุด คือจุดเร่ิมตน้” คือค าอธิบายในการท ากิจกรรม KM ของกลุม่ความรู้ การเขียนบทความเพื่อ

เผยแพร่”ในการสร้างสรรค์กการประกวด“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 

2018” เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นครัง้แรกและยังไม่มตีวัอยา่งจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ท่ีท ากิจกรรมใน
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รูปแบบเดียวกัน ท าให้สมาชกิของกลุ่มทุกคนตอ้งระดมความคดิและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจรงิจังในการผลักดันให้

กิจกรรมนี้ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

 

 

 

4.การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

         4.1งานวิจัย  
 สมาชิกของกลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” น าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนโ์ดยท าโครงการวจิัย

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิจัยนานาชาต ิ AC-ESI 2018 International Conference ณ กรุงปราค 

สาธารณรัฐเชค เมื่อวันท่ี 20 -24 ธันวาคม 2560 

4.2 นวัตกรรม 

4.2.1นักศกึษาต้นแบบ 
 นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและเข้าร่วมประกวดประกวดการน าเสนอ

บทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018 นอกจาก

จะได้รับรางวัลตา่งๆแลว้ นักศกึษายังได้รับมอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอย่าง โดยให้เป็นนักศกึษาตัวแทนของวทิยาลัย

นานาชาติในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นประโยชนส์ู่สังคมและหนว่ยงานภายนอก งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีส าคัญคือการเป็น

ตัวแทนนักศกึษาให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการบริการวิชาการ ท่ี โรงเรียนโยแซฟอุปถัมภ ์ จังหวัดนครปฐม 

ระหวา่งวันท่ี 2-5 เมษายน 2561 ท่ี ซึ่งได้รับการช่ืนชมวา่นักศกึษาตัวอย่างมบุีคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

ด ี

 นอกจากนี้ การอบรม การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยยังสามารถพัฒนานักศึกษาได้แบบก้าวกระโดด 

กล่าวคอื เมื่อนักศกึษาเห็นความส าเร็จของนักศึกษาจากการท าวิจัยท่ีมีความสามารถในการน าเสนอในท่ีชุมชน มคีวาม

มั่นใจในการใชภ้าษาอังกฤษเพิ่มขึน้ จะท าให้นักศกึษาคนอ่ืนมคีวามประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในปีตอ่ไปดว้ยซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมของกลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เป็นอยา่งดี 

 

 4.2.2  การเริ่มต้นครั้งแรกของกิจกรรม “The 1st SSRUIC Mini Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2018” 

การประกวด“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018”ถือเป็น

นวัตกรรมท่ีเกิดจากการท ากิจกรรม KM ของกลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” เพราะเป็นการจัดการ

แข่งขันนี้เป็นคร้ังแรก และประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งมาก อกีทัง้ได้รับการสนับสนุนเป็นอยา่งดีจากทางวิทยาลัยนานาชาติ 

ผ.ศ.ด.ร. กรองทอง ไครรีิ ในการผลักดันให้นักศกึษาได้เข้าร่วมประชุมสัมนาในเวทีระดับนานาชาต ิด้วยจุดประสงค์ท่ี
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ตอ้งการเผยแพร่อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการ

สื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 นอกจากนี้ การประกวด“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018ยัง

สามารถสร้างปรากฎการใหมใ่ห้กับวทิยาลัยนานาชาติในดา้นการพัฒนานักศกึษาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากนักศกึษาได้

เห็นความส าเร็จของนักศึกษาที่น าเสนอบทความวิจัยท่ีมีการพัฒนาตนเองอยา่งเห็นได้ชัดในการท าวิจัย พูดในท่ีชุมชน 

ความมั่นใจในการใชภ้าษาอังกฤษ และโอกาสท่ีได้เดินทางไปแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาต ิท าให้นักศกึษาเป็น

จ านวนมากแสดงความสนใจและแสดงความประสงค์ท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ในปีตอ่ไป สิ่งเหลา่นีท้ าให้สมาชกิทุกคน

ของกลุม่ความรู้ “การเขยีนบทความเพื่อเผยแพร่” รู้สกึยนิดแีละภาคภูมใิจเป็นอยา่งยิ่ง ที่ได้เป็นสว่นหนึ่งในการสร้าง

แรงจูงใจให้กับนักศกึษาในการใผ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและตั้งม่ันในการปฏบัิตตินตามแบบอย่างท่ีดใีห้สม

กับเป็น “ลูกพระนาง” นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวทิยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย 
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ภาพกิจกรรม 
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การประกวด“The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018ยังสามารถสร้าง

ปรากฎการใหม่ใหก้ับวิทยาลัยนานาชาต ิ
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ผู้เข้าร่วมการประกวดบทความวจิัย “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 

2018” จ านวน 93 คน และยังมผีู้เข้าร่วมชมจากนักศกึาแลกเปลี่ยนจาก Guilin University สามารถสร้างปรากฎ

การใหม่ใหก้ับวิทยาลัยนานาชาติ 
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การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย สมาชิกกลุ่มความรู้“การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” เร่ิม

ด าเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสูก่ารประกวด โดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวขอ้

ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะท าวจิัย ได้รับความรู้ในเร่ือง การเขียนบทความวิจัย ครบท้ัง 5 หัวขอ้ 
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นักศกึษาท่ีได้รับรางวัลในการน าเสนอบทความวิจัย “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2018” 
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สมาชิกของกลุม่ความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” น าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชนโ์ดยท าโครงการวจิัย

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิจัยนานาชาต ิAC-ESI 2018 International Conference ณ กรุงปราค 

สาธารณรัฐเชค เมื่อวันท่ี 20 -24 ธันวาคม 2560 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 34 

 

 
 

  
 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีความคดิ
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 35 

 

 
 

 

 

 
 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย มีรูปแบบทฤษฎแีละปฎบิัติ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 36 

 

 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 37 

 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีความคดิ
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก น าไปสู่การชนะการประกวดชนะเลิศการประกวดการน าเสนอภาพน่ิงในการประกวด

ระดับชาติจัดโดยองค์กร PREP   

 

 
 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 38 

 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีความคดิ
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก น าไปสู่การชนะการประกวดเพ่ิมอกี ท าให้นักศกึษาท าการวจิัยในรายวิชาอื่นและ

สามารถชนะการประกวดการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประกวดระดับชาติจัดโดยมหาวทิยาลัเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

 
 

 

 

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยส่งผลให้นักศกึษามทัีศนคติต่อการท ำวิจั  ยท่ีดแีละมีความคดิ
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก น าไปสู่การชนะการประกวดเพ่ิมอกี 2 รางวัล ท าให้นักศกึษาท าการวจิัยในรายวชิาอ่ืน

และสามารถชนะการประกวดการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในการประกวดระดับชาติจัดโดยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์   



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 39 

 

 

 
 

 

นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและเข้าร่วมประกวดประกวดการน าเสนอบทความ

วจิัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018 นักศกึษายังได้รับ

มอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอยา่ง โดยให้เป็นนักศกึษาตัวแทนของวทิยาลัยนานาชาติในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นประโยชนส์ู่

สังคมและหนว่ยงานภายนอก งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีส าคัญคอืการเป็นตัวแทนนักศกึษาน าเสนอคุณวุฒวิชิาชีพ 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่” 40 

 

 

 
 

นักศกึษาท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและเข้าร่วมประกวดประกวดการน าเสนอบทความ

วจิัยหรือโครงการ “The 1st SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2018 นักศกึษายังได้รับ

มอบหมายให้เป็นเยาวชนแบบอยา่ง โดยให้เป็นนักศกึษาตัวแทนของวทิยาลัยนานาชาติในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นประโยชนส์ู่

สังคมและหนว่ยงานภายนอก งานท่ีได้รับมอบหมายท่ีส าคัญคอืการเป็นตัวแทนนักศกึษาให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ

การบริการบริการวิชาการ ท่ี โรงเรียนโยแซฟอุปถัมภ ์จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันท่ี 2-5 เมษายน 2561 ท่ี ซึ่งได้รับการ

ชื่นชมวา่นักศกึษาตัวอย่างมบุีคลิกท่ีด ีสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ด ี

 

 
 
  
  
 


