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ผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ รวมถึงคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของสวนสุนันทา คือ เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

 การดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกนักปฏิบัติจำแนกตามสาขาวิชาและดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ

จัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ 

  

 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ขอขอบคุณสมาชิกชุมชนนักปฏบัิตแิละบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการที่ร่วมดำเนินการสร้างองค์ความรู้ที่ปรากฏในรายงานผลการจัดการความรู้แผนที่ 2นี้ และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานนี้จะเป็นแบบอย่างที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้ 

 

1. ความเปน็มาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้)ดังนี ้

 

ความเป็นมาของกลุ่ม   

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ มีบุคลากร

สายวิชาการ จำนวน 34 คน ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนานักศึกษาให้ตรง

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา พร้อมท้ังมีคุณสมบัตขิองผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  

ในปีงบประมาณ 2565 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้กำหนดการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ที่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางกลุ่มความรู้ยัง

มุ่งส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาควบคู่ไปกับคุณสมบัติของ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติอีกดว้ย 

 

ความรูท้ี่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกดิจากการปฏิบัตงิาน 

จากผลการสำรวจการพัฒนาตนเองในคณาจารย์ทุกสาขาวิชาในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการพบว่า

ทักษะที่ต้องการพัฒนามากเป็นอันดับแรกคือการเขียนบทความวิจัยและจากผลการสำรวจการพัฒนาตนเองในนักศึกษา

ในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการพบว่าทักษะที่ต้องการพัฒนามากเป็นอันดับแรกคือการเรียนรู้การทำวิจัยและ

การนำเสนอต่อที่ชุมชนโดยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ” จึงจัดประชุมสมาชิกกลุ่มและช่วยกันคิดหาวิธีที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยและ

การนำเสนอต่อท่ีชุมชนเป็นภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการอบรมการออกแบบความคิดเพื่อใชใ้นการเขียนบทความวิจัย

และกิจกรรมการประกวดคัดเลอืกบทความวจิัย 

ในเบื้องต้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” มีการประชุม

พูดคุยกับอาจารย์ประจำสาขาต่างๆถึงกิจกรรมการประกวดเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอต่อที่ชุมชนให้กับนักศึกษา แล้ว

ค้นพบว่าในปีงบประมาณ 2565 นี้ ทาง วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบริการมีแผนการดำเนินงานแนวทางการพัฒนา

นักศกึษาสู่การวจิัยคือจัดโครงการประกวดและคัดเลอืกนักศกึษาตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปนำเสนอบทความวิจัยในการ

ประชุมระดับนานาชาติในต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่มความรู้“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ” จึงจัดทำกิจกรรม KM ควบคู่ไปกับโครงการของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการเพื่อจัดการแข่งขัน

ประกวดบทความวิจัยของนักศึกษา “The 1st International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 

2022 (ISCAMR)”  
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ที่มาของชื่อ  “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ 

“การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” คือการแสวงหาความรู้และนำความรู้ท่ี

มีอยู่ภายในมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยและศักยภาพการนำเสนอ

เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ คือ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล และ

สอดคล้องกับนโยบายความเป็นเลิศด้านการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการทำกิจกรรมKM เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์แผนการจัดการความรู้ที่ 2 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงาน

วชิาการสู่การยกระดับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยนื และตรงกับนโยบายและยุทธศาสตร์วจิัยแห่งชาติ 

 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” มจีำนวนสมาชิก 14 คน ซึ่ง

สมาชิกทุกท่านเป็นอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆที ่ดำเนินการสอนในวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อัน

ประกอบด้วยสาขาวชิาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม สาขาธุรกิจระหว่าง

ประเทศและสาขาวิชาธุรกิจภัตตาคาร 

รายชื่อสมาชิกการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บุคลากรสายวิชาการ 

 

กลุ่มองค์ความรูท้ี่ 2 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล บทบาทหน้าท่ี 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  ไชยสังข์ คุณเอื้อ 

2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว คุณอำนวย 

3 อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์  แหวนเพชร คุณกิจ 

4 อาจารย์ ดร.ศริิเพ็ญ เยี่ยมจรรยา คุณกิจ 

5 อาจารย์รจนารถ  วรมนตรี คุณลิขิต 

6 อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา คุณวิศาสตร์ 

7 อาจารย์ขนิษฐา  เจริญนิตย์ คุณกิจ 

8 อาจารย์กัญญาพิไล  กุญชรศริิมงคล คุณประสาน 

9 อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์ คุณประสาน 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล บทบาทหน้าท่ี 

10 อาจารย์ยุพาพร  กิจหว่าง คุณประสาน 

11 อาจารย์สุภัคศิริ  ปราการเจรญิ คุณลิขิต 

12 Assoc. Prof.Dr. Denis Sergeevich Ushakov คุณกิจ 

13 อาจารย์วัชรวิชย์  เพิ่มสินพานทอง คุณวิศาสตร์ 

14 อาจารย์ศศธิร  เจตานนท์ คุณกิจ 

 

 
สว่นท่ี 2 การดำเนินงานจัดการความรู้  

 

1. การกำหนดองค์ความรู้หลักที่จำเป็นหรอืสำคัญต่องานหรอืกิจกรรมของหน่วยงาน 

และกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

 
 

ลำดับแรกของการบ่งชีค้วามรู้  

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” จัดประชุมสมาชิกทั้งหมด

เพื่อดำเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม KM ที่กลุ่มความรู้จะต้องดำเนินงาน แผนการจัดการความรู้ที่ 2 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยนื ซึ่งศักยภาพงานวจิัยคือสิ่งสำคัญในการ

พัฒนาคนเองในอาจารย์และนำไปสุ่การยกระดับคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็

คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ”รวมถึงการจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งก็คือ “สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล”โดยมี

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏบัิตริาชการ (KPI) คือจำนวนอาจารย์ได้มีผลงานวิจัยหรือบทความตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาตแิละจำนวนนักศกึษาท่ีได้รับประกาศนียบัตรจากการเขียนบทความวิจัย 

จากการประชุมในครั้งนั้น มีสมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ” เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะจำนวน 12 คน จาก 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยที่ประชุมมีมติ

ร่วมกันว่ากิจกรรมการอบรม “ความคิดเชิงวิเคราะห์” หรือ “Critical Thinking”สามารถพัฒนาความรู้ในด้านการเขียน

บทความวิจัยและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้นกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ” จึงลงมติร่วมกันให้มีการจัดฝึกอบรมนักศึกษาเรื่อง ความคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งในการนี้ สมาชิกในกลุ่ม

ดำเนินการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และพัฒนา
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ทักษะการนำเสนอ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก่อนจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา จากนั้นจึงดำเนินการฝึกอบรมให้

นักศึกษา พร้อมทั ้งดำเนินการจัดโครงการ “The 1st International Students Conference on Academic Multidisciplinary 

Research 2022 (ISCAMR)”  

ซึ่งเป็นการจัดการประกวดการนำเสนอบทความวิจัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไป

ปฏบัิตหินา้ที่นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศ โดยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่น

และเยาวชนท่ัวไปในสังคม 

 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ร่วมกันคิดวิธีการพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวิจัย โดยทำการบ่งชี้องค์ความรู้ความคิดเชิงวิเคราะห์  ประกอบด้วยกิจกรรมที่จำเป็นใน

การทำกิจกรรมดังน้ี 

 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ Decision Making 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะ Problem solving 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ Research 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ Creativity 

5. กจิกรรมพัฒนาทักษะ Curiosity 

 

 

โครงการประกวดการนำเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st International Students Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)”  

มีขั้นตอนกิจกรรมการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวจิัยกับสมาชกิกับกลุ่มความรู้ “การเขียน

บทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการเขียนบทความวิจัยและการ

นำเสนอบทความเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การคัดเลอืกการประกวดการเขียนบทความวิจัย โดยนักศกึษาท่ีชนะการ

ประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร เงนิรางวัลและได้เป็นตัวแทนของมหาวทิยาลัยเพือ่ปฏบัิตภิารกิจนำเสนอบทความวิจัยใน

การประชุมระดับนานาชาตใินต่างประเทศ โดยจะเป็นแบบอย่างนักศึกษาที่มีองค์ความรู้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

1.1 รายงานการประชุม  

1.2 แบบฟอร์มแผนการดำเนนิงานแนวทางการพัฒนานักศกึษาสู่การวจิัย 
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2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ 
ดังท่ีกล่าวมาในลำดับแรกถึงเป้าหมายในการทำกิจกรรม KM ของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” เพื่อสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นอย่างย่ังยนื และนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็คือ“เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสือ่สาร ชำนาญการคดิ มี

จิตสาธารณะ”และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวทิยาลัยอุตสาหกรรมการบริการหลักสูตรนานาชาติ คือ สื่อสาร

ภาษาอังกฤษสู่สากล ดังนัน้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” จึงทำ

การสร้างและแสวงหาความรู้จาก 2 แหล่งเรียนรู้ดังน้ี 

 

1. Explicit Knowledge  

 

- หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านเชี่ยวชาญการทำวิจัยโดย ผศ.ดร.กรรณภัทร กันแก้ว (คุณอำนวย) 

ทำการศกึษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการเขยีนบทความ ได้แก ่

  1. หนังสือความสำคัญของวิจัยโดย 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 

 

- หนังสือเกี่ยวกับความรู้ชัดแจ้งด้านการนำเสนอโดย อ.รจนารถ วรมนตรี 

 (คุณลิขติ) ทำการศกึษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการนำเสนอ อาทิเช่น 

  1. หนังสือสบายๆเมื่อจับไมคพ์ูดอังกฤษ Public Speaking in Englishโดย รศ. งามพร้ิง รุ่งโรจน์ดี  

   

  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 (คุณอำนวย)อาจารย์ขนษิฐา เจรญินติย์ จึงได้ศกึษา

ข้อมูลขอ้กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่บทความจากหนังสอืดังต่อไปนี้ 

  1. เกณฑ์การประเมนิคุณภาพวารสาร 

  2. ฐานขอ้มูลนานาชาติท่ี สกอ. และ สมศ. ยอมรับ 
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  3. รายช่ือวารสารท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI  

รายละเอียดหนงัสืออา้งองิความรู้ชัดแจ้งของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาต”ิทั้งหมดมรีายละเอียดดังนี ้

 

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 

5. ศ.ดร.สิน พันธ์ุพนิจิ. (2560). คู่มอืการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์. กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ 

จำกัด. 

6. สิทธ์ิ ธีรสรณ.์ (2560). เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ (พมิพ์คร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: สำนักพมิพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิัยแลพัฒนาการศึกษา. (2551). กลยุทธ์การพัฒนา

ผู้เรียนประสบการณ์จาก การปฏบัิตจิรงิ. (พมิพ์คร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: สาธติเกษตร. 

8. สมชาติ กิจยรรยง. (2555). เทคนิคการเป็นวทิยากรท่ีประสบความสำเร็จ. (พมิพ์คร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอร์เน็ท. 

2. Tacit Knowledge 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ ระบุแหล่งความรู้ฝังลึกเป็น

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของวทิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความวิจัย นำเสนอและเผยแพร่ 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ จึงเห็นความเป็นมอือาชพี

ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกกลุ่มจึงเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 
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(1) อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและทดสอบ online Self-paced เร่ืองการเขียนผลงานอย่างไรให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

เมื่อวันท่ื  2 มนีาคม 2564 จากวารสารการบริหารนติบุิคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

(2) อบรมหลักสูตร Critical Thinking การออกแบบความคิด โดยอาจารย์พราวพรรณราย มัลลกิะมาลย์ ATPN 

วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

(3) อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ โดย ผศ. ดร. รววิรรณ โปรยรุ่งโรจน์ จัดโดย

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

(4) อบรมเทคนิคการเขียนบทความวจิัยเพื่อการตีพิมพ์ โดย Assistant Prof.Dr. Denis Sergeevich Ushakov เมื่อ

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 

(5) อบรมหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ เมื่อวันท่ี 8 

พฤษภาคม 2564 

ในการอบรมนี้สมาชิกกลุ่ม“การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ได้เรียนรู้จาก

เนื้อหาท่ีมท้ัีงภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ ในการอบรมครัง้นี้ตัวแทนกลุ่ม“การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต”ิได้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยมกีารบันทึกภาพน่ิงและบันทึกเทปเพื่อนำเนือ้หามารวบรวมขอ้มูล

ในรูปแบบออนไลน์เพื่อรวบรวมและสรุปเนื้อหาเป็นคู่มอืช่ือ “ความคิดเชงิวิเคราะห”์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับนักศกึษาเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันประกวดการนำเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 

1st International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)”  

 

นอกจากนี้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ยังได้นำความรู้

ฝังลึกจากประสบการณ์การสอนในรายวชิา Research and Seminar in Tourism ของ อาจารย์ดร.ศริิเพ็ญ เย่ียม

จรรยา สมาชกิของกลุ่มท่ีมีประสบการณ์สอนวชิานีก้ว่า 5 ปี ในมหาวทิยาลัย มากลั่นเป็นองค์ความรู้ 
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รูปภาพท่ี 1 การแสวงหาความรูฝ้ังลึก Tacit Knowledgeโดยตัวแทนกลุ่มความรู้อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและ

ทดสอบ online Self-paced เร่ืองการเขียนผลงานอย่างไรให้ตีพิมพ์ในวารสาร เมื่อวันท่ื  2 มนีาคม 2564 จาก

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

 

3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน 
กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ”  สร้างองค์ความรู้จาก 2 

แหล่งเรียนรู้ทั ้ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge โดยทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบอบรมเตรียมความ

พร้อมก่อนการประกวดการนำเสนอบทความวจิัยหรือโครงการ “The 1st International Students Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)” และให้ตอบโจทย์การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งก็คือ“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร ชำนาญการคิด มจิีตสาธารณะ” อย่างแทจ้รงิ 

หลังจากที่ตัวแทนกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ได้

แสวงหาความรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความและจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเพื่อเผยแพร่ 

วิธีการนำเสนอจากการออกแบบความคิด กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
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นานาชาติ” จึงได้จัดระบบความรู้ท่ีได้จากทัง้ 2 แหล่งนีใ้นรูปแบบคู่มอืประกอบการอบรมช่ือ “การออกแบบความคิด” เพื่อ

ใช้อบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st 

International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2022=[‘ 

 (ISCAMR)” โดยเนื้อหาในการอบรมคร้ังน้ีได้แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก ่

1. Decision Making 

2. Problem Solving 

3. Research 

4. Creativity 

5. Curiosity 

 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” จึงเร่ิม

ดำเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกวด โดยสมาชกิกลุ่มจัดการความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวข้อทำให้

ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะทำวจิัยได้รับความรู้ในเร่ือง ความคิดเชงิวเิคราะห ์ครบท้ัง 5 หวัข้อ  

3.1 สมาชิกกลุ่มประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันดังน้ี 

หัวข้อ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. Decision Making การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ อ. ขนษิฐา เจรญินจิ 

2. Problem Solving ปัญหาของผู้ใช ้ อ. รจนารถ วรมนตรี 

             3. Research คัดกรองข้อมูล อ. ศริิเพ็ญ เย่ียมจรรยา 

             4. Creativity 
 

จุดไหนต้องเปลี่ยน ผศ. ดร. กรรณภัทร กันแก้ว 

           5. Curiosity สร้างแบบจำลอง  Assistant Prof. Dr. Denis S. 

Ushakov 
 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ประกอบด้วยหลักทฤษฎี

และปฏิบัติโดย ทำการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหล่งความรู้ฝังลึก มีการวาง

แผนการอบรม หัวขอ้อบรม และการจัดประชุมซึ่งนำไปสู่การสรุปหัวข้ออบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาท่ีใช้ในการอบรม 

เพื่อนำมาจัดทำคู่มือประกอบการอบรม การออกแบบความคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการเขียนบทความวิจัย  

นอกจากนี้ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ได้รับความ

ร่วมมือจาก รศ. ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ  ในการคัดกรองข้อมูลสู่คู่มือ การออกแบบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัย ดังนัน้ การอบรมการออกแบบความคิด จากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต”ิ ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตดิังนี้ 
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ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

นำไปปฎิบัติ 

1. Decision Making หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

2. Problem solving การยกตัวอย่างประกอบ 

3. Research สร้างสถานการณจ์ำลอง 

       4. Creativity 
 

กรณศีกึษา 

             5. Curiosity การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

นอกจากนี้ รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมมกีารกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประกวดคัดเลอืกให้มีมาตรฐานซึ่ง

เกณฑ์การให้คะแนนนัน้ถูกแบ่งออกเป็นระดับความสามารถตามทักษะ โดยมีมาตรฐานคะแนนตัง้แตร่ะดับ 1-5 โดยระดับ

5 คือดีท่ีสุดเรียงลำดับจนถึงตำ่สุดคอื 1 คือควรปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามสดัสว่นดังนี้  

1. เนื้อหา 

  1.1ตรงประเด็น. ชัดเจน มีความน่าสนใจ ดงึความสนใจผู้ฟังได ้

  1.2การลำดับความคิด มีความเชื่อมโยง คงความสนใจของเนื้อเร่ืองได้ครบ3นาที 

  1.3 รายละเอยีด มขี้อมูลเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจหรอืประกอบให้เข้าใจมากขึ้น หรอืสื่อสารเพื่อ

ความเข้าใจ ลึกซึง้ หรอืขอ้มูลสือ่สารเพื่อเชื่อมโยงผู้ฟังและผู้พูด 

  1.4 เร่ืองราวหรือตัวอย่างประกอบความเข้าใจของเนื้อหา/เพื่อเนน้ความสำคัญของเนื้อหาเพื่อสร้าง

ความน่าสนใจสู่ผู้ฟัง 

  1.5 มกีารสรุปประเด็นสำคัญต่างๆของการนำเสนอและมีช่องทางสู่การต่อยอดการนำเสนอนี้ได้ 

  1.6 นำเสนอในระยะเวลาท่ีกำหนดคอื3นาที 

2.การนำเสนอ 

  2.1มารยาทการนำเสนอกระชับ ชัดเจนและสามารถเลอืกใช้คำได้เหมาะส่งผลให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ 

  2.2 ใชน้ำ้เสียงได้เหมาะสมตรงตามเนื้อหามีการใชน้ำ้เสียงเรียงลำดับความสำคญัของเนื้อหา/เร่ืองราวท่ี 

  นำเสนอซึ่งคงไวซ้ึง่ความน่าสนใจของการนำเสนอ 

  2.3 การนำเสนอมคีวามหลากหลายของการใช้คำ คำที่เลอืกใช้ รายละเอยีด และ ตัวอย่างประกอบ 

  2.4 ความเป็นธรรมชาติในการนำเสนอ การสบตา ภาษากาย ลลีาท่าทางการชม้อื ภาษากายสามารถ

ส่งพลังถ่ายทอดความเชื่อมโยงสู่ผู้ฟังระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง      
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 หลังจากนัน้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” จึงเร่ิม

ดำเนนิการจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดการนำเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ “The 1st International Students 

Conference on Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)” โดยการลงประกาศรับสมัครนักศกึษาเข้าร่วม

อบรมเพื่อการคัดเลอืกตัวแทนของวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสู่การนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ

ในต่างประเทศประกาศรับสมัครผ่านช่องทางfacebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์และมกีารประกวดคัดเลือก “The 1st 

International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2021 (ISCAMR)” ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 

โดยให้นักศกึษาท่ีสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเตรียมการนำเสนอภายในเวลาท่ีกำหนดใหค้ือ15 นาที 
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3.2 เอกสารหลักฐานอ้างองิ 

  3.2.1 ใบประกาศรับสมัครกิจกรรมการแข่งขัน“The 1st International Students Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)”  

  3.2.2 กำหนดการกจิกรรมการแข่งขัน“The 1st International Students Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2021 (ISCAMR)” Conference.pdf 

  3.2.3 เกณฑ์การให้คะแนน 

  3.3.3 กำหนดการฝกึอบรม 

 

 

1. การนำความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มความรู้ทำความเขา้ใจในหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรู้นั้นสู่สมาชิก

คนอื่นๆ และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู ่การการประกวด โดยมีวิธีการถ่ายทอดให้ผู ้เข้ าร่วมอบรมเข้าใจ

ความหมายอย่างแท้จริง เช่น เล่าเรื่องประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใช้สื่อวิดีทัศน์ และโสตPower point เป็น

ต้น 

4.2 สมาชิกกลุ่มความรู้ทำการบันทึกภาพและเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ 

4.3 สมาชิกกลุ่มความรู้ดำเนินการสรุปเนื้อหาทั้ง 5 หัวข้อ และใส่ตัวอย่างประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจสู่ คู่มือ

การออกแบบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย 

4.4 อาจารย์ในสาขาอื่นๆนำคู่มือ ความคิดเชิงวิเคราะห์ มาประยุกต์ใช้โดยนำเนื้อหาในคู่มือไปเสริมความรู้

หลักในรายวิชาต่างๆ เช่น ITM 3405 Service Psychology ในสาขาการจัดการท่องเที่ยว และวิชา IAL 2208 Human 

Resource Management ในสาขาธุรกิจการบิน 

 

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ มขีั้นตอนในการทำให้

ความรู้เรียนรู้ได้ง่ายและเขา้ถึงได้ง่ายโดยเนน้ท่ีการจัดอบรมและให้นักศกึษาท่ีเข้าร่วมอบรมมสี่วนร่วมในการการฝึก

ปฎบัิตใินแนวทางการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning โดยมีขัน้ตอนรายละเอยีดดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม ่ สิ่งทีป่รับปรุง 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพและเสียงเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ 

ใชส้ื่อวิดทัีศน์ ออนไลน์ระบบ zoom 

google meet 

ทุกคนมีโอกาสลงมอืทำได้เตรียมตัว

มากขึ้นมโีอกาสดูซ้ำเพื่อทบทวน 
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บรรยาย เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม 

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ 

กรณศีกึษา 

ความน่าสนใจในเนื้อหา 

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืทำ 

สอบในหอ้งเรียน ประกวดคัดเลือกบทความ มรีางวัลเป็นแรงบันดาลใจ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ผลที่เกิดจากการนำวิธีปฎิบัติงานที่ปรับปรุงไปปฎิบัติ 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเพื่อเตรียมถ่ายทอดเนื้อหาความรู้

นั ้นสู่สมาชิกคนอื่นๆ และนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การการประกวด โดยมีวิธีการถ่ายทอดให้

ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจความหมายอย่างแท้จริง เช่น เล่าเรื่องประกอบ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ ใช้สื่อ

วิดีทัศน์ และ โสตPower pointเป็นต้น ทำให้เกิดความน่าสนใจในการอบรม และนักศึกษาเข้าใจหัวข้อมาก

ขึ้น จากการบันทึกเทป การเรียนออนไลน์เปิดโอกาสให้เรียนซ้ำได้อยู่เสมอเพื่อทบทวน สิ่งนี้ช่วยให้การ

สื่อสารในการอบรมมีประสทิธิภาพมากขึน้ และยังเป็นการสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศกึษาด้วย 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ทำการบันทึกภาพและบันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ทำ

ให้นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา ไม่จำกัดในชั้นเรียนเท่านั้น 

เมื่อสมาชิกกลุ่มความรู้ดำเนินการสรุปเนื้อหาทั้ง 5 หัวข้อ และใส่ตัวอย่างประกอบที่ง่ายต่อการ

เข้าใจสู่ คู่มือการออกแบบความคิด ทำให้การอบรมสนุก น่าสนใจ และง่ายต่อการเข้าใจ 

จากการนำคู่มือการออกแบบความคิดมาประยุกต์ใช้โดยนำเนื้อหาในคู่มอืการออกแบบความคิดไป

เสร ิมความร ู ้หล ักในรายว ิชาว ิชา IAL 2208 Human Resource Management ในสาขาธ ุรก ิจการบ ิน 

สอดคล้องให้นักศึกษาพัฒนามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การใส่ใจในการนำเสนอตนเอง การ

แต่งกาย การจัดลำดับความคิดในการพูด เป็นต้น 
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 เอกสารอา้งอิง 

เอกสารประกอบการอบรม คู่มือความคดิเชงิวเิคราะห ์

ภาพกิจกรรม 

 

 

2. การนำประสบการณจ์ากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดออกมาเป็นขมุความรู ้
กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ ได้นำกระบวนการในเร่ือง 

ความคิดชิงวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวจิยั เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาให้ขอ้เสนอแนะและร่วม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผูท้รงคุณวุฒไิด้ให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ สิ่งท่ีปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพนิ่งและ

บันทึกเสียงเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ

หัวข้อใช้สื่อวิดีทัศน์ 

เวลาเรียนรู้อบรมไม่มี

ขีดจำกัด 

มีแบบฟอร์มลง

บันทึกการอบรม 

บรรยาย เล่าเรื่องจากประสบการณ์ ความสนุกในการอบรม  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ ความน่าสนใจในเนือ้หา  

บรรยาย บทบาทสมมติ ได้ลงมอืทำ เพิ่มบันทึกการ

รายงานการพัฒนา

ตนเอง เช่น

พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในห้องเรยีน ประกวดคัดเลือกบทความ นำเสนอบทความวิจัย  
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ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นดว้ยกับการใชก้ิจกรรม และสื่อต่างๆในการอบรม และการอบรมจากประสบการณ์พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบเป็นการสร้างการเข้าใจที่ลกึซึง้และสร้างความสนุกและความน่าสนใจในการทำวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะนำให้มกีารประเมินการพัฒนาตนองของนักศึกษาโดยการรายงานบันทึกการอบรมเพื่อทราบประสิทธิภาพในการ

อบรม อาทิ ความถี่ในการอบรม  

 

เอกสารอา้งอิง 

ภาพกิจกรรม 

เอกสารประกอบการอบรม  

 

3. การรวบรวมความรูแ้ละจัดเก็บอย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมา

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

 
3.2 กลุ่มความรู้ได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒมิาปรับกระบวนการ เร่ือง การพัฒนาตนเองและสรุป

องค์คามรู้เร่ือง การออกแบบความคิด จัดทำเป็นกระบวนการดงันี ้

 

กระบวนการเดิม กระบวนการใหม่ 

สิ่งท่ีได้ปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อบรมในห้องเรียน บันทึกภาพนิ่งและ

บันทึกเสียงเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ 

ใช้สื่อวิดีทัศน ์ ระบบzoom / 

Google meet 

ลงบันทึกการอบรม 

บรรยาย เล่าเรื่องจากประสบการณ์  

บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ  
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บรรยาย บทบาทสมมติ เพิ่มบันทึกการรายงาน

การพัฒนาตนเอง เช่น

พัฒนาการเรียนรู้ 

สอบในห้องเรยีน ประกวดคัดเลือกบทความ  

 

เอกสารอา้งอิง 

ภาพกิจกรรม 

เอกสารประกอบการอบรม คู่มือความคิดเชงิวเิคราะห ์
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ส่วนที่ 3ผลผลิตและผลลัพธ ์

หลังจากท่ีตัวแทนกลุ่มความรู้ ได้แสวงหาความรู้กับวทิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความและจากหนังสอื

ท่ีเกี่ยวข้องกับการนำเสนอเพื่อเผยแพร่ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” จึงได้จัดระบบความรู้ท่ีได้

จากทัง้ 2 แหล่งนีใ้นรูปแบบคู่มอืประกอบการอบรมช่ือ “ความคิดเชงิวิเคราะห์” เพื่อใชอ้บรมให้กับนักศกึษาเพื่อ

เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอบทความวิจัยหรือโครงการ ““The 1st International 

Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)”  

”  โดยเนื้อหาในการอบรมคร้ังน้ีได้แบ่งออกเป็น 5 หัวขอ้ได้แก ่

1. Decision making 

2. Problem solving 

3. Research  

4. Creativity 

5. Curiosity 

 หลังจากนั้นกลุ่มความรู้จึงเร่ิมดำเนนิการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่การประกวด โดยสมาชกิกลุ่มจัดการ

ความรู้เป็นวทิยากรในแต่ละหัวข้อทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือนักศกึษาท่ีจะทำวจิัย ได้รับความรู้ในเร่ือง ความคิดเชงิ

วเิคราะห ์ครบท้ัง 5 หัวขอ้  

การอบรมการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย จากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่” 

ประกอบด้วยหลักทฤษฎแีละปฏบัิตดิังนี้ 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

นำไปปฎิบัติ 

1. Decision making หลักทฤษฎี ถาม-ตอบ 

2. Problem solving การยกตัวอย่างประกอบ 

3. Research สร้างสถานการณจ์ำลอง 

       4. Creativity 
 

กรณศีกึษา 

            5. Curiosity การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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การรวบรวมความรู้และจัดเกบ็อย่างเปน็ระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การพัฒนา

ศักยภาพการเขียนบทความวจัิย 

กลุ่มความรู้ ““การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ประกอบด้วยหลักทฤษฎี

และปฏิบัติโดย ทำการประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่ได้จากแหล่งความรู้ชัดแจ้งและแหล่งความรู้ฝังลึก มีการวาง

แผนการอบรม หัวขอ้อบรม และการจัดประชุมซึ่งนำไปสู่การสรุปหัวข้ออบรมและรายละเอยีดของเนื้อหาท่ีใช้ในการอบรม 

เพื่อนำมาจัดทำคู่มือประกอบการอบรม การออกแบบความคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย โดย

กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้มีดังน้ี 

 ประชุมสมาชกิในกลุ่มความรู้เพื่อเลอืกเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมให้มวีัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันดังน้ี 

ความรูท้ี่ได้จากการแสวงหาความรู ้ ความรูท้ี่ปรับปรุงให้

เหมาะสมต่อการ

นำไปปฎิบัติ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. Decision making การสัมภาษณ์ ถาม-

ตอบ 

แผนพัฒนาตนเอง อ. ขนษิฐา เจรญินติย์ 

2. Problem solving การยกตัวอย่าง

ประกอบ 

 
 

ปัญหาของผู้ใช ้

ผู้ใชค้ือใคร 

อ.รจนารถ วรมนตรี 

            3. Research สร้างสถานการณ์

จำลอง 

ระดมสมอง  

หาไอเดีย รวมไอเดีย 

อ. ดร. ศริิเพ็ญ เย่ียม

จรรยา 

      4. Creativity 

 
 

กรณศีกึษา ผู้ใชช้อบจุดไหน 

จุดไหนต้องเปลี่ยน 

ผศ.ดร.กรรณภัทร กัน

แก้ว 

           5. Curiosity การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

สร้างแบบจำลอง Assistant Prof. Dr. Denis S. 

Ushakov 
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กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ ได้จัดอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ในหัวขอ้“ความคิดเชงิวเิคราะห”์ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวิทยากรจากกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อ

ตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ จำนวน 5 ท่านรับหนา้ที่เป็นวิทยากร และท่ีเป็นจุดเด่นทำให้การฝึกอบรม

นี้แตกต่างและเรียนรู้ได้ง่ายและนำความรู้ไปใชไ้ดง้่ายก็คือ การมอีาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการวเิคราะห์จากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาเพ่ือหาหัวขอ้วิจัยท่ีเหมาะสม  ทำให้ผู้เรียนทราบถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถูกตอ้ง 

 

หลังจากการฝึกอบรมหัวขอ้ “ความคิดเชงิวเิคาระห”์ นักศกึษาได้รับมอบหมายให้ทำการวจิัยและการนำเสนอท่ี

ฝึกอบรมมาทำการนำเสนอภายในเวลาท่ีกำหนดให ้15 นาท ีในวันท่ี 27 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันประกวดบทความวิจัย 

ในระหว่างการเตรียมตัวก่อนถงึวันประกวด นักศกึษาสามารถเข้ามาปรึกษาวิทยากร สมาชกิกลุ่มความรู้ “การเขียน

บทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ โดยวิทยากรจะทำหน้าท่ีคอยใหค้ำปรึกษา ชี้แนะถึงหนังสอื

และตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย 

  

 สมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาต”ิ ทำการสรุป

กิจกรรมท่ีได้ทำมาอย่างสม่ำเสมอและได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ลงใน “info 

SSRUIC Facebook” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุม่ให้เข้าถึงได้ง่ายและขยาย

วงกว้างมากยิ่งขึน้ โดยทางกลุ่มได้ลงประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วดั 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู ้ ค่าเปา้หมาย ผล 

- จำนวนนักศกึษาท่ีได้รับรางวลัในการนำเสนอ

บทความวิจัย  

6 รางวัล ผ่าน 

นักศกึษาได้รับเงินรางวัลจาก

ผลงานวจิัยดเีด่น และรางวัลการ

นำเสนอดีเด่น 

จำนวนอาจารย์ท่ีได้รางวัลในการตพีมิพ์บทความ

วจิัยระดับนานาชาต ิ
14 รางวัล ผ่าน 

อาจารย์ได้รับเงินรางวัลจากการ

ตพีมิพ์บทความวารสารระดับ

นานาชาติฐานข้อมูล Scopus 
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ประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู ้
 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” แบ่งปันและ

แลกเปลี่ยนความรูโ้ดยใช้วธิีการถ่ายทอดความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติค้นคว้าความรูจ้ากแหล่งความรู้ชัด

แจ้งเกี่ยวกับการการเขียนบทความวิจัยจากหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วจึงนำมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ก่อนที่จะนำไปทำการอบรมนักศกึษา 

 นอกจากนี้กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” 

ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มความรู้ในด้านเทคนิคการนำความรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกใน

กลุ่มมาสรุปและวิเคราะห์ จากนั้นจงึดำเนินการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีต่อการอบรมการออกแบบความคิด โดยผลจากการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า  

2.1.1นักศึกษามีความมั่นใจ 

2.1.2 นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมในแต่ละหัวข้อทำให้นักศึกษามีความกระตอืรอืร้นในการทำ

วิจัย 

2.1.3 องค์ความรู้ความคิดเชิงวิเคราะห์สามารถเสริมบุคลิกภาพในการนำเสนอบทความวิจัย

ให้กับนักศึกษาได้ โดยนักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาและรู้จักการคัดเลือก จัดลำดับความสำคัญเนื้อหาได้ 

รวมถึงการเปิดและปิดการนำเสนอ 

2.1.4 นักศึกษามีการมองโลกในแง่ดี คือ ทัศนคตทิี่ดเีกี่ยวกับการทำวิจัย 

 

2.2 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

 กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” นำองค์

ความรู ้ที ่ได้จากการจัดอบรมในหัวข้อ ความคิดเชิงวิเคราะห์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในด้านการบูรณาการองค์ความรูท้ี่ได้มาใช้พัฒนาหน่วยงานดังนี้ 



รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มความรู ้“การเขยีนบทความเพื่อตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอื
นานาชาต”ิ 

23 

 

 2.2.1 อาจารย์นำองค์ความรู้การออกแบบความคดิประยุกต์ใช้ในความชำนาญความรู้ที่

ได้มาสอนให้นักศึกษา 

 เกิดการบูรณาการความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้การออกแบบความคิดสูง่านวิจัยหลายบทความ

ตามความชำนาญของอาจารย์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบริการหลักสูตรนานาชาติ ทำให้อาจารย์มี

ผลงานมากขึ้นและสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น และสามารถให้

คำแนะนำในด้านเทคนิคการทำวิจัยที่ดใีห้เข้าใจง่ายมากขึ้น  

 นอกจากนี้อาจารย์ยังพบว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยอย่างเหมาะสมกับ

หัวข้อที่ตนเองได้รับ ซึ่งจากการทำกิจกรรมจะทำให้เห็นพัฒนาการด้านความมั่นใจในการนำเสนอและการ

มทีัศนคตทิี่ดต่ีอการทำวิจัยของนักศึกษา 

   

 2.2.2 การนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์กรออื่นๆ 

 กลุ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” ได้ใช้คู ่มือ

ความคิดเชิงวิพากษ์ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ และโทรคมนาคม

แห่งประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกัน โดยโครงการใน

ระดับชาตินี้ใช้องค์ความรู้คู่มือความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อวิจัยในการทำคู่มือพัฒนาภาษอังกฤษในโรงเรียน

ชายแดน เมื่อเกิดผลลัพธ์จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆ การใช้องค์

ความรูก้ารออกแบบความคิดจะนำไปสู่การวิจัยใช้อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ที่ได้ผล เมื่อได้ผลลัพธ์จึงนำไป

ประยุกต์ใช้ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอื่นๆทั่วประเทศไทยได้  

 2.2.3 การสร้างโอกาสให้กับนักศกึษาและอาจารย์ 

 นักศึกษาที ่เข้าอบรมความคิดเชิงวิพากษ์ พัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย  เป็น

ภาษาอังกฤษและนำเสนอบทความวิจัยสามารถสร้างโอกาสทางสายอาชีพในธุรกิจการบินได้ เนื่องจาก

ประสบการณ์การทำวิจัยและประกาศนียบัตรการนำเสนอบทความจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือในสายอาชีพ

และทักษะความรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้ การจัดทำคู่มือ การออกแบบความคิด ยังเป็นการสร้างโอกาส

ในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ได้อกีทางหนึ่ง 
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 2.2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมการความคิดเชิงวพิากษ์ 

  การอบรมความคิดเชิงวิพากษ์ ส่งผลให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมีความประพฤติสุภาพ

เรียบร้อยและน่าเชื่อถือ ส่งผลให้กลุ่มความรู้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้ผลงานวิจัยใหม่ด้าน ความฉลาดทาง

อารมณ ์กล่าวคือได้สร้างสรรกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการอบรมความคิดเชิง

วิพากษ์ 

 2.2.5 การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่องานวจิัย 

 การอบรมความคิดเชิงวิพากษ์ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติต่อการทำวิจัยที ่ดีและมีความคิด

สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก นำไปสู่การชนะการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น  2 รางวัล และรางวัลนำเสนอ

ดีเด่น 4 รางวัล  

2.2.6การสรา้งประสบการณ์นอกช้ันเรยีนใหก้ับนักศึกษา 

นักศึกษาที่เข้าอบรมอบรมหัวข้อ“ความคิดเชงิวิพากษ์” นำองค์ความรู้นไีปใช้ในการประกวดแนวคิด

และนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน โดย

การบริหารจัดการน้ำจัดทำในพืน้ที่ จังหวัดนครปฐม โดยร่วมมอืกับผูใ้หญ่บ้าน ต คลองโยง เพื่อพัฒนาเป็น

ชุมชนต้นแบบ 

  

3. สรุปการดำเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ 

3.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

3.1.1 การทำงานเป็นทีม 

 การร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ” ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหลักของการทำกิจกรรมนี้ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มความรู้ทุก

ท่านเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการและมีภาระทางด้านงานสอน งานวิจัย งาน

บริการวิชาการเป็นจำนวนมาก แต่ทุกครั้งที่มีการเชิญให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมกิจกรรม KM ทางกลุ่ม

ความรู้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้สมาชิกกลุ่มความรู้ทุกท่านยัง

ร่วมกันระดมความคิดดีๆ จนนำมาสู่ความสำเร็จของกิจกรรม KM  
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3.1.2 ความร่วมมือจาผู้เชี่ยวชาญ 

 คำช้ีแนะและการสนันสนุนจาก Assistant Professor Dr. Denis S. Ushakov ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการ

เขียนบทความวิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศก่อให้เกิดการประกวดConferenceระดับ

นานาชาติเป็น ครั้งแรก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณภัทร กันแก้ว รอง คณบดีฝ่ายวิจัยวิทยาลัย

อุตสาหกรรมการบริการ ทำให้กิจกรรมของกลุ ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื ่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” นั้นมีความโดดเด่นและชัดเจน ทำให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและ

สามารถสร้างนักศึกษาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้  

3.1.3 ความร่วมมือจากนักศกึษา        

 ความกระตือรือร้นและความใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มความรู้ “การ

เขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ”” คือพลังที่ทำให้สมาชิกของกลุ่มทุกคน

มีกำลังใจในการทำกิจกรรมฝึกอบรม 

3.1.4 ความเป็นผู้ให้ของสมาชิกกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” ทุกคน     

 ความสำเร็จของการอบรม เกิดจากการเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของสมาชิกทุกคน การปลีก

เวลาจากภาระหน้าที่อื่นๆ ของอาจารย์ทุกท่านเพื่อมาช่วยกันพัฒนาให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ให้ความรู้และความรักต่อศิษย์ทุกคนอย่าง

แท้จรงิ 

 

 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  ทำให้มกีารปรับรูปแบบการทำกิจกรรม

ผสมผสานคือจัดอบรมมีพร้อมทั้งออนไลน์ และ ออนไซท์ ทำให้สมาชิกของกลุ่มทุกคนต้องระดม

ความคิดและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังในการผลักดันให้กิจกรรมนี้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 

กลุ่มความรู้  “การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ”จึงมกีารปรับ

รูปแบบการประกวดบทความการประกวด““The 1st International Students Conference on 

Academic Multidisciplinary Research 2022 (ISCAMR)” ในรูปแบบออนไลน์การใช้ zoom และ 

Google meet  
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4.การต่อยอดองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

4.1งานวิจัย  

 สมาชิกของกลุ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” 

นำองค์ความรูก้ารออกแบบความคิดไปใช้ประโยชน์โดยมีผลงานตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ถึง 14 

บทความในปี 2565 องค์ความรู้นี้สร้างความชำนาญใหก้ลุ่มสมาชิก และสามารถผลตินักวิจัยรุ่นใหม่ได้อีก

มากมายเป็นการสร้างอัตลักษณ์ความชำนาญด้านวิจัยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ มรภ สวนสุนันทาอย่าง

แท้จรงิ  

4.2 นวัตกรรมด้านการศึกษา  

สมาชิกของกลุ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื่อตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” นำองค์

ความรูก้ารออกแบบความคิดไปใช้ในการพัฒนาการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษในจังหวัดชายแดน งานวิจัย

ด้านการศกึษาหลายบทความและท้ายสุดนำไปสู่การได้รับรางวัล The Teacher of the Higher School in the 

21st Century   

 

4.3 นวัตกรรมด้านการเกษตร  

สมาชิกของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” นำองค์

ความรูไ้ปใช้ประโยชน์โดยนำทีมนักศกึษาเข้าร่วมประกวดโครงการจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ ซึ่งการบริหาร

จัดการนำ้ให้หลักการออกแบบความคิดผลิตการกรองน้ำ และ ผลติภัณฑ์ภูมปิัญญาท้องถิ่นนครปฐม 

 

4.4 นวัตกรรมด้านบุคลิกภาพ สมาชิกของกลุ่มความรู ้ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” ร่วมมอืกับแผนกพัฒนาบุคลากร Human Resource Management ของสาย

การบิน นำองค์ความรู้การออกแบบความคิดไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล โดยการสำรวจความ

พึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์กร โดยจัดนำผลการวิจัยเขียนในบทความผลกระทบความ

ฉลาดทางอารมณ์ Impact of Service Providers and Customers Satisfaction in air Transport 

ตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมุล Scopus 
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4.5 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สมาชิกของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ” นำองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์โดยในการวิเคราะห์

ผลกระทบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในบทความ Impact of Social Media in Tourism ได้รับ

การตพีิมพ์ในวารสาร E3S วารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูลScopus  

 

 4.6 Supply chain management and logistic presentation: Mediation effect of competitive 

advantage เป็นผลงานได้ตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopusร่วมกันของสมาชิกของ

กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” ที่ได้เขียนบทความ

ร่วมกันกับอาจารย์ในประเทศอินโดนีเซียและเปรู  

  

4.7 ความชำนาญในอุตสาหกรรมบรกิาร กลุ่มสมาชิกของกลุ่มความรู ้“การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ใน

วารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ต่าง

มหาวิทยาลัยในผลงาน Service Attributes attracting the Choice of Passenger: a comparative Study of 

Low-cost Carriers in Thailand ผลงานได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus 

 

ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด 

จากกิจกรรมการประกวดภายในมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2018 “The 1st  SSRUIC Mini Conference on 

Academic Multidisciplinary Research  2018”   สู ่2021 การประกวดระดับนานาชาติ “The 1st 

International Students Conference on Academic Multidisciplinary Research 2021 (ISCAMR)” ถือเป็น

นวัตกรรมที่เกิดจากการทำกิจกรรม KM ของกลุ่มความรู ้“การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ” เพราะเป็นการจัดการแข่งขันนีใ้นรูปแบบระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก และ

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Assistant Prof. Dr.Denis S. 

Ushakov ผูป้ระสานงานและ รองคณบดีฝ่ายวิจัยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบริการ ผศ.ดร. กรรณภัทร กัน

แก้ว ในการผลักดันให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในเวทีระดับนานาชาติ ด้วยจุดประสงค์ที่ตอ้งการ

เผยแพร่อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คอื“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจติสาธารณะ” 

 นอกจากนี ้การประกวด““The 1st International Students Conference on Academic 

Multidisciplinary Research 2021 (ISCAMR)” ยังสามารถสร้างปรากฎการใหม่ให้กับวิทยาลัย
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อุตสาหกรรมการบริการในด้านการพัฒนานักศึกษาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากนักศึกษาได้เห็น

ความสำเร็จของนักศึกษาที่นำเสนอบทความวิจัยที่มกีารพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัดในการทำวิจัย พูดในที่

ชุมชน ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และโอกาสที่ได้เดินทางไปแสดงความสามารถในเวทีระดับ

นานาชาติ ทำให้นักศึกษาเป็นจำนวนมากแสดงความสนใจและแสดงความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม

โครงการนีใ้นปีต่อไป สิ่งเหล่านีท้ำให้สมาชิกทุกคนของกลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อตีพมิพ์ใน

วารสารระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ”รู้สกึยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

แรงจูงใจให้กับนักศึกษาในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและตั้งมั่นในการปฏิบัติตนตาม

แบบอย่างที่ดใีห้สมกับเป็น “ลูกพระนาง” นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 ของประเทศไทย 
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เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ที่ วจ.บจม.284/2564 ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
 มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 

 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ต ำบลบำงขนุน 
 อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

 

 11 เมษำยน 2565 
 

เรื่อง เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำมวิจัย 
เรียน ผศ.กรรนภัทร กันแก้ว 

สิ่งที่แนบมำด้วย 1. ลิงก์แบบประเมินบทควำมวิจัย (คลิกขวำเลือก Open Hyperlink ที ่
https://forms.office.com/r/MRNzZkFuym) 

 2. บทควำมวิจัย รหัสบทควำม N65Bus1053 เรื่อง คุณภำพชีวิตของพนักงำนต้อนรับ
บนเครื่องบินในยุค New Normal 

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
“เบญจมิตรวิชำกำร” ครั้งที่  12 “ควำมท้ำทำยในกำรศึกษำทำงสำธำรณสุขยุคใหม่เพ่ือพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรวิชำชีพสำธำรณสุขแบบมืออำชีพ” ในวันพุธที่ 25 พฤษภำคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่ำนซึ่ง
เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพพร้อมให้ข้อเสนอแนะ บทควำมวิจัยเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในยุค New Normal” ทั้งนี้ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน
ส่งผลกำรประเมินกลับภำยใน 1 สัปดำห์ นับจำกวันที่ท่ำนได้รับเอกสำร 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

  
 (อ.กิติยำนภำลัย  ภู่ตระกูล) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม 
 

ส ำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ 
โทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1220 
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June 10, 2022 

 

Dear Authors, 

 

Re: Chapter 10 in The Routledge Handbook of Tea Tourism - Integrated management of 

community-based tea tourism: Value through co-creation - Bussaba Sitikarn, Athitaya Pathan, 

and Kannapat Kankaew 

 

I am pleased to confirm acceptance and publication of your chapter and to advise that the volume 

is in production with an expected release date of October 2022. 

 

If there are any questions, please do not hesitate to contact me, details below. 

 

Thank you for your excellent contribution to the book. 

 

Sincerely, 

 

Lee Jolliffe 
 

Dr. Lee Jolliffe 

Editor-in-Chief, The Routledge Handbook of Tea Tourism 

Visiting Professor, Ulster University, Northern Ireland 
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10 April 2022 

              

 

Dear, Prof Kannapat 

 

External Examination of Dissertation 

 

 

Student No: 219083208    Degree: MCOM 

 

Dissertation Title: Healing a fractured health care system: A system dynamic 

perspective  

 

The enclosed documentation relates to the above masters dissertation for which you 

kindly agreed to act as the external examiner.                  

 

Enclosed is a copy of the dissertation together with the following: 

 

 Guidelines for examiners of dissertations.  

 Examiner’s questionnaire, which needs to be signed and accompany your detailed 

report. 

 A Claim Form for completion and return to this office once you have examined 

the dissertation. 

 Examiner Banking details Instruction 

 

 

Please note that the detailed report should be submitted within 4 weeks of receipt of 

the dissertation/thesis. 

 

Thank you for your kind co-operation and willingness to assist in this matter. 

 

Yours sincerely, 

 

Ms S Harichund 

Graduate School of Business & Leadership,  

University of KwaZulu-Natal 

Westville Campus 

E-mail: Harichunds@ukzn.ac.za  
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  “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “ภมูิป'ญญาแห,งภาคตะวันออกสู,สากล” 
RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY: Wisdom of the East Leads to Internationalization  

 
 
ท่ี  อว ๐๖๓๑.๑๒/ว ๑๑๔ 

               

 

                           

 
 

๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห?เปAนผูDทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย 

เรียน   ผูDชKวยศาสตราจารย? ดร.กรรนภัทร กันแกDว 

ส่ิงท่ีสKงมาดDวย   ๑. บทความวิจัย   จำนวน ๑ ฉบับ 

  ๒. แบบประเมิน              จำนวน ๑ ฉบับ 

 ตามท่ี วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไดD

จัดทำวารสารวิชาการโดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือสKงเสริมและเผยแพรKผลงานวิจัยของอาจารย? นักวิจัย 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังภายในและภายนอก น้ัน 

 กองบรรณาธิการวารสารฯ เห็นวKาทKานเปAนผูDท่ีมีความรูDความสามารถและประสบการณ?เหมาะ

สำหรับการพิจารณาและประเมินคุณภาพของบทความรวมท้ังใหDขDอเสนอแนะในการแกDไขปรับปรุงเพ่ือ

ตีพิมพ?ในวารสารฯ โดยไดDสKงบทความวิจัยเร่ือง “การศึกษาการพัฒนาคุณภาพอาหารของแผนก

จัดเตรียม (CO) ของครัวการบินไทยใหHเปJนไปตามความตHองการของผูHบริโภคในปMจจุบัน ”เพ่ือการ

ดำเนินการใหDเรียบรDอย ขอความอนุเคราะห?สKงเอกสารตามระบุในเอกสารแนบกลับคืนมายังกอง

บรรณาธิการวารสารฯ ภายในวันท่ี ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  จะขอบคุณย่ิง  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห? 
 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                      (อาจารย? ดร.สันดุสิทธ์ิ บริวงษ?ตระกูล) 

                    บรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี  

  

 
 

  งานวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณ ี
  ISSN (Print) ๒๖๕๑-๐๖๑๘   

  โทรศพัทH/โทรสาร ๐๘๑-๓๗๔-๓๑๐๐, ๐๓๙-๔๗๑-๐๖๓ 

  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JRBGS, E-mail: sandusit.13@gmail.com 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี 

คณะนิเทศศาสตร?  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

๔๑ หมูK ๕ ตำบลทKาชDาง 

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
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