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ชือ่เรื่อง  
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กิจกรรม 

การจัดการความรู ้(Knowledge Management : KM) 

ประจําปีการศกึษา 2564 

หน่วยงาน  สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ 

1. ประเด็นความรู้มหาวิทยาลัย : วิจัย 

2. ชื่อองค์ความรู้ : แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

3. คณะทํางาน (KM)  จํานวน ……………. คน มีรายชื่อดังนี้   

ลำดับ ชื่อ – สกลุ ตำแหนง่ 

1. ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม ประธาน 

2. ดร.ชาตยา นิลพลับ กรรมการ 

3. ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ กรรมการ 

4. ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม  กรรมการ 

5. ดร.นรรัฐ รื่นกว ี  กรรมการ 

6. ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์  กรรมการ 

7. อ.นวินดา ซื่อตรง กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน ์ กรรมการ 

9. อ.ปราณ ี สกุลลิขเรศสีมา กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พรทิพย ์ รอดพ้น กรรมการ 



11. อ.แพนศร ี พินปร ุ กรรมการ 

12. ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย กรรมการ 

13. ดร.สุกานดา กลิ่นขจร กรรมการ 

14. ผศ.ดร.เสาวลักษณ ์ จิตต์น้อม กรรมการ 

15. อ.อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน กรรมการ 

16. ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา กรรมการ 

17 ดร.วรอนงค์ โถทองคำ กรรมการ 

18 ดร.เพ็ญพร ปุกหตุ กรรมการ 

19 อ.วรนัณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร กรรมการ 

20 อ.ณัฐณิชา นิสัยสุข กรรมการและเลขานุการ 

 

4. รายช่ือวิทยากร ถ่ายทอดความรู้   

ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม 

 

5. หลักการและเหตุผล 

คณะผู้จัดการความรู้สาขาวิชาการจัดการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการทำ Knowledge Mapping  โดย

เสนอหัวข้อในด้านการทำวิจัย เพราะเป็นประเด็นที่ต้องการพลักดันอาจารย์ในสาขาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

มากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นประเด็นของการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยประชุมเดือนละ 2 ครั้ง มีการเสาะแสวงหาความรู้และดำเนินการประชุมร่วมกัน โดยกำหนดให้บุคลากรแต่ละ

คนได้แสดงความคิดเห็นคนละ ไม่เกิน 3 นาท ีและเวลาที่เหลือได้รับฟังความคิดจากสมาชิกในกลุ่ม 

 



6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยของอาจารย์ในสาขา 

2. เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏบิัตโิดยอาจารย์ในสาขาสามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติได้ 

3. เพื่อให้อาจารยใ์นสาขาสามารถนำองค์ความรูใ้นด้านการวิจัยไปถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรูสู้่นักศึกษา

และกลุ่มผู้สนใจอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

 

7. กระบวนการจัดการความรู้ (7 ขั้นตอน) 

 ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ดังนี ้

1. Knowledge Identifiation: กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการถายทอดความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับให้

สอดคล้องกับความต้องการการนำไปใช้ประโยชน์ 

2. Knowledge Creation and Acquisition: ประธาน กรรมการ และเลขากลุ่ม ประชุมร่วมกันในการวาง

แผนการดำเนินงาน การกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 

3. Knowledge Organization: กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ การหาวิทยากรในการนำเสนอองค์

ความรู ้

4. Knowledge Codification and Refinement: ประสานวิทยากรผู้ให้ความรู้ จัดทำสื่อการให้ความรู ้และ

รูปแบบวิธีการเผยแพร ่

5. Knowledge Access: ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาต ิโดยการทำประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจจากทีต่่างๆ ให้ร่วมเข้ารับฟังการ

เผยแพร่ความรู้ 

6. Knowledge Sharing: การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ทีส่นใจทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ

เผยแพร่ความรู้ และการเผยแพร่คลิปการถา่ยทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ใน Youtube ทีม่ีการเปิดเผยเป็น

สาธารณะ 

7. Learning: คณาจารย์และผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปสู่การต่อยอดผลงานวิจัยให้สามารถ

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ต่อไป 

 
 

 

 



8. ผลการดำเนินงาน 

1. จัดการประชุม KM สาขาการจัดการ โดยช่วยกันเสนอความคิดเห็นในหัวข้อที่สนใจอยากเรียนรู้ร่วมกัน 

และกำหนดรายละเอียดวันเวลาในการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

2. ดำเนินการจัดการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นหัวข้อ แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาต ิโดยผ่านช่องทางการประชมุออนไลน์ 

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนัในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การ

ปฏิบัติจริงในอนาคต 

4. จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจในการจดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นหัวข้อความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

5. ผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติทีด่ี 

เรือ่ง แนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 

 

- รูจ้ักฐานข้อมลู และ การสืบค้นโปรไฟล์หรือประวัติการเผยแพร่บทความวิจัยระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 

SCOPUS  Google Scholar และ Web of Science  

 - บทนำของการเขียนบทความวิจัยสำหรับการเผยแพร่บนวารสารระดับนานาชาต ิและองค์ประกอบที่

สำคัญของบทความวิจัย 

 - องค์ประกอบของการเขียนบทความวิจัย และเทคนิคต่างๆ อันประกอบด้วยการเขียน ได้แก ่การเขียน 

Abstract การเขียน Introduction และ Literature Review การเขียน Methods การเขียน Results การเขียน 

Discussion การเขียน Conclusion and Implementations และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 - ประสบการณ์ส่วนตัวและเทคนิคต่างๆ ของวิทยากรที่เคยใช้สำหรับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บน

วารสารระดับนานาชาต ิได้แก่ เทคนิคการค้นหาบทความวิจัย ฐานข้อมูล การใช้โปรแกรม Endnote เพื่อการทำ

การอ้างอิง (References) การเลือกวารสารสำหรับส่ง Manuscript การกำหนด Timeline และการส่งปรับปรุง

ภาษาโดย Native Speaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมแลกเปลีย่นการเรยีนรู ้ครัง้ที ่2 

ณ ผ่านรูปแบบออนไลน ์

วนัที ่2 พฤษภาคม 2565 

 
 



 
 

 



 
 

 
 


