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คํานํา
การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเป นผู รู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ (1) ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit
Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลใน
การทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณ
อักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวา
เปนความรูแบบนามธรรม (2) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถ
รวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ
และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม
การจัดการความรูเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การรวบรวมความรูการจัดเก็บ
ความรูและการเผย แพรความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร
ดังนั้นจึงจําเปน ตองอาศัยเครื่องมือที่จะอํานวย ความสะดวกดวยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี ประสิ ท ธิภ าพและการสนับ สนุน ที่เ ขมแข็ ง ของผูบ ริหารทุกระดับ ที่จะ
กํ า หนดนโยบายร ว มกั น และร ว มผลั ก ดั น ให มี ก ารนํ า สู ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป น จริ ง ต อ ไป
คณะกรรมการจัดการความรูหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการจัดการความรูประเด็นการติดตอ
ประสานงาน อยางมีประสิทธิภาพ ของพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ จะ
เปนประโยชนตอผูอานและนํา ไปใชกับการ ปฏิบัติงานของทาน ในโอกาสตอไป
คณะกรรมการจัดการความรู
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สวนที่ 1
บทนํา
ประวัติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ลําปาง เดิมเรียกชื่อวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11
ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร
เปดสอนในระดับ ปกศ. สูงภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับ
ปริ ญ ญาตรี วิ ชาเอกสั ง คมศึ ก ษา และป พ.ศ. 2529 เป ด สอนบุ ค ลากรประจํ า การ
(กศ.บป.)
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัย
ครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน"สถาบันราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ในปพ.ศ. 2553 สถาบันราชภัฏ
ลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแกคณะกรรมการ
บริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชา
เมื่อพระราชบั ญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจั ด
การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีได ปพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปด
สอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษาปพ.ศ.2547คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรกโปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่
15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มีผลบังคับใชทํา
ให สถาบั นราชภัฏลําปางเปลี่ย นฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบงสวน
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ราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี
และแบงงานเปนงานบริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายใน
คณะ ป จจุ บั นป ก ารศึ ก ษา 2559 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร มีจํ า นวน 12
หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร
ปรัชญา
สหวิทยาการเพื่อทองถิ่น
วิสัยทัศน
เปนศูนยการเรียนรูแ ละบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น
คานิยมองคกร
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร)
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรู พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิน่
3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับ
ทองถิ่น
4. สรางสรรค สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
5. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คานิยมองคกร
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H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)
O = Opportunity Organization (การเปนองคกรแหงการสรางโอกาส)
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร)
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บทที่ 2
ขั้นตอนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน กระบวนการจัดการความรู (Knowledge
Management) เปนกระบวนการที่จะชวยใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการ
ความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1.การบ งชี้ความรู เปน การพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
เปาหมายคืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรู
อะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจาก
ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปน
มาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ
สะดวก เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปน
ตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit
Knowledge อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน
Tacit Knowledge จัดทําเป นระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและ
นวัต กรรม ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ระบบพี่ เ ลี้ ย ง การสั บ เปลี่ย นงาน การยืม ตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรู
จากสรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และ
หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
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1) การจัดการความรู

2) กระบวนการจัดการความรู
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เปาหมายการจัดการความรูสายวิชาการ
ประเด็นที่ 1 เปาหมาย KM การผลิตบัณฑิต
: การเตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนแกนักศึกษา
ตัวชี้วัด
ทุกหลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ที่เตรียมพรอมใหกับนักศึกษา
ประเด็นที่ 2 เปาหมาย KM การวิจัย
: การเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพ
ตัวชี้วัด
1) มีอาจารยทสี่ ามารถขอตําแหนงทางวิชาการ โดยใชผลงานจากงานวิจัย
2) มีอาจารยทสี่ ามารถขอเงินรางวัลจากการนําเสนอบทความใหไดรับการ
ตีพิมพ
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แกไขปญหา
ดานการผลิตบัณฑิต
ใหนักศึกษาสามารถคงอยูและมีความพรอมทางการเรียนในสาขา

ดานการวิจัย
การเขียนบทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพ และนําไปสูการขอตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
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เทคนิคและวิธีการและ
แนวทาง
การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ดี
ใหไดรับการตีพม
ิ พ
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เทคนิคและวิธีการ : แนวทางการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการที่ดีใหไดรับการตีพิมพ
ผศ.พฤกษา เครือแสง : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
บทความ คือ งานนิพนธที่สื่อความหมายผานตัวอักษร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร ความรู การวิพากษวิจารณ อันปรากฏตามสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนหนังสือ
วารสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทของบทความ
บทความที่ปรากฏตามสื่ อตาง ๆ มีอยูหลากหลายประเภท ซึ่งขอแบงบทความ
ออกเปน ๓ ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. บทความวิชาการ คือ งานนิพนธที่มีเนื้อหาทางวิชาการ เนื้อ หาความรูตาม
ศาสตรแขนงใดแขนงหนึ่ง
2. บทความวิจัย คือ งานนิพนธที่มีเนื้อหาสรุปจากกระบวนการวิจัย ซึ่งผูวิจัยได
นํ า เสนอตามกรอบหรื อ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย นํ า เสนอป ญ หาและแนวทางแก ไ ขตาม
กระบวนการวิจัย
3. บทความทั่วไป คือ งานนิพนธที่ผูนิพนธตองการนําเสนอสาระตาง ๆ ซึ่งอาจจะ
ประกอบไปดวย ขอเท็จจริง การแสดงความคิดเห็นสวนตัว หรือการหยิบยกปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบันที่นาสนใจมาวิพากษ หรือแมแตการนําเสนออัตชีวประวัติของบุคคล
การนําเสนอผลงาน ขอมูลสําคัญ แนวคิด ปรัชญาตาง ๆ ของเรื่องทั่วไป
สิ่งที่ตองคํานึงในการเขียนบทความ
การนําเสนอบทความเปนการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ดังนั้นสิ่งที่ตองใหความสําคัญ
มาก ๆ ในการเขียนบทความนั่นคือ ความสมบูรณของบทความ ซึ่งความสมบูรณของ
บทความนั้นตองประกอบไปดวย ๓ สวน ดังนี้
1. รูปแบบ หรือ โครงสรา งของบทความ บทความแตล ะประเภทจะมีรูป แบบ
เฉพาะแตอาจจะไมตายตัว แตในทางการนําเสนอบทความตาง ๆ แกผูอานนั้น ผูนิพนธ
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ตองคํานึงถึงวาจะนําเสนอบทความประเภทใด ซึ่งโดยเฉพาะหากเปนบทความวิจัย ผู
นิพนธจําตองนําเสนอบทความตามแบบกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามหลักการ เพราะ
การวิจัยเปนการคนหาคําตอบของปญหาตามระบบระเบียบวิธีวิจัยโดยเฉพาะทาง ดังนั้น
หากผูนิพนธตองนําเสนอบทความวิจัย ตองนําเสนอใหถูกตองตามรูปแบบหรือโครงสราง
กระบวนการที่ถูกตองตามหลักการ
แต หากเป น บทความวิ ชาการหรือบทความทั่ว ไป ผูนิพนธอาจจะสามารถวาง
รูปแบบการนําเสนอบทความนั้นไดดวยตนเอง แตแมจะสามารถวางรูปแบบไดเอง แตผู
นิพนธก็จําตองคํานึงถึงหลักการในการจะนําเสนอบทความแกผูอานใหสามารถเขาถึง
เนื้อหาไดอยางครบถวน ไมวกวน เปนขั้นเปนตอน ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะเปนลักษณะ
ของการนําเสนอตามรูปแบบความเรียง ๓ สวน นั่นคือ สวนนํา สวนเนื้อหา และสวน
สรุป ซึ่งหากผูนิพ นธไม จัดการรูป แบบของบทความให ดีแ ลว บทความนั้นแมจ ะเปน
ประโยชนมากเพียงใด ก็อาจจะไมไดรับความสนใจ อีกทั้งยังนาเสียดายที่บทความที่มี
เนื้อหาที่ดีไมไดนํามาใชเปนประโยชน
2. เนื้อหา การเขียนบทความที่ดีนั้น เนื้อหาของบทความจะตองสมบูรณ โดยผู
นิพนธจะตองรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะนําเสนอใหครอบคลุมมากที่สุดเทาที่
จะทําได ทั้งตองศึกษาและตองมีความเขาใจในระดับลึกซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานั้น ผูนิพนธ
จะตอ งมี ความเชี่ยวชาญในระดั บที่จะสามารถตกผลึกความคิดและถา ยทอดเนื้อ หา
ออกมาใหผูอานไดเขาใจโดยผูนิพนธตองวางระบบการเขียนวาตองการสื่อความหมาย
อะไร ผู อ า นเป น กลุม ใด การใช ร ะดั บของภาษาที่ ถูก ต อ งเหมาะสม เพราะหากเป น
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ตองใชภาษาที่เปนทางการ สวนหากเปนบทความ
ทั่วไป อาจจะสามารถใชภาษากึ่งทางการได แตที่สําคัญไมควรใชภาษาในระดับที่ยากจน
เกินไปเพราะผูอานอาจจะไมสามารถเข าถึงหรือทําความเขาใจในเนื้อหาที่ผูนิพนธได
นําเสนอ
3. ความถูกตอง การเขียนบทความนั้นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูนิพนธตอง
ใหความสําคัญกับความถูกตอง หมายถึง ขอมูลตาง ๆ มีแหลงที่มาที่เชื่อถือได ผูนิพนธ
ตองไมนําขอมูลปลอมหรือขอมูลอันเปนเท็จมาสอดแทรกอยูในเนื้อหา ไมนําขอมูลของ
บุคคลอื่นมาใชโดยไมไดรับอนุญาต คัดลอกขอมูลโดยไมมีสิทธิ์ การกระทําดังกลาวถือ
เปนเรื่องที่ผูนิพนธตองมีจรรยาบรรณ มีจริยธรรมในวิชาชีพ เพราะเปนเรื่องที่สําคัญ ไม
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เพียงแตเปนการผิดจรรยาบรรณ แตผูนิพนธอาจจะกระทําความผิดตอกฎหมายในเรื่อง
ของการละเมิดสิทธิ์ของผูอื่นได
บทความที่ดีนั้นเปนอยางไร ?
บทความที่ดีจะตองเปนบทความที่ใหประโยชนแกผูอานไมวาทางใด บทความที่ดี
ควรมีผลตอผูอานโดย
1. เนื้อหาของบทความสามารถใหองคความรูแกผูอาน การเขียนความเรียงเพื่อ
สื่อความหมายของผูนิพนธนั้น โดยวัตถุประสงคหลักของผูนิพนธคือการถายทอดองค
ความรูในศาสตรใดศาสตรหนึ่งที่ผูนิพนธมีความเชี่ยวชาญใหสื่อสารแกผูอานผานลาย
ลักษณอั กษร ดั งนั้ น เนื้ อหาของบทความที่ถ ายทอดออกมาผูอานไดรับประโยชนโ ดย
สามารถไดรับองคความรูที่เพิ่มขึ้นจากเนื้อหาของบทความ
2. เนื้ อหาของบทความให ขอ เท็จ จริงแก ผูอา น นอกจากเนื้อหาของบทความ
จะตอ งให ประโยชนทางดา นองค ค วามรู แ ลว บทความที่ดีตอ งให ขอ เท็จ จริง นั่นคือ
ขอความแหงเหตุการณที่เปนมาหรือเปนอยูตามจริง ซึ่งขอความหรือเหตุการณที่จะตอง
วินิจฉัยวาเท็จหรือจริงโดยผูนิพนธไดวิเคราะหตามหลักการ และนําเสนอใหผูอานจะไดรู
วาสิง่ นั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้น ปรากฏขึ้นตามความเปนจริง
3. เนื้อหาของบทความใหขอเสนอแนะแกผูอาน บทความที่ดีอีกประการหนึ่ง ควร
ตองมีการสอดแทรกขอคิดเห็นที่เปนในทางเสนอแนะแนวทางเพื่อผูอานจะไดตัดสินใจ
ทั้งการเสนอแนะของผูนิพนธหากมีการเสนอขอดี ขอเสีย หรือเปรียบเทียบแนวทางที่
เสนอแนะอันเปนทางเพื่อผูอานไดมีขอมูลที่เพียงพอ
4. เนื้อหาของบทความใหวิธีการแกไขปญหาสังคมไดทายสุดของบทความที่ดีที่ผู
นิพนธควรคํานึงถึงหรือใหความสําคัญวาหากผูอานไดอานบทความแลว สามารถที่จะนํา
เนื้อหาในบทความไปใช โดยสามารถนําวิธีการตาง ๆ ในเนื้อหาไปใชสําหรับการแกไข
ปญหาตาง ๆ ได
การเลือกวารสารในการเผยแพรบทความ
เมื่อผูนิพนธไดจัดเตรียมตนฉบับสําหรับบทความในแตละประเภทแลว ผูนิพนธ
จะตองพิจารณาถึงวิธีการเผยแพรบทความซึ่งถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ และในการเผยแพร
งานนิพนธนั้นมีอยูหลายวิธีการ เชน ตีพิมพเผยแพรหนังสือ วารสาร หรือลงเผยแพรใน
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สื่ออิเล็กทรอนิกส แตโดยสวนใหญแลวบทความตาง ๆ จะนิยมตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ตาง ๆ ซึ่งผูนิพนธควรมีหลักการในการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพเผยแพรบทความ ดังนี้
1. เลื อ กวารสารที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตรงศาสตรกั บ เนื้ อ หาของบทความ เพราะ
บทความของผู นิ พ นธ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ เ ผยแพร ต ามศาสตร ข องตน
กลุมเปาหมายในการอานวารสารชัดเจนตรงตามความตอ งการ และบทความจะเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูอาน
2. เลื อ กวารสารที่ ไดรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพของวารสาร อาจพิ จ ารณาจาก
Impact Factor หรือ Ranking อันจะเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของวารสาร ซึ่งจะเปนการ
รับรองมาตรฐานถึงคุณภาพของบทความดวย
3. เลือ กวารสารที่ ไดรับการยอมรับ ในแวดวงวิชาการเพื่อ เปนการติดตามการ
พัฒนาหรือความกาวหนาทางศิลปวิทยาการในศาสตรนั้น ๆ
4. ขอมูลเกี่ยวกับวารสาร การนําบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรนั้น ผูนิพนธควรตอง
พิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับวารสารที่สําคัญ เชน จํานวนปที่พิมพ ความถี่ของการพิมพ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือรูปเลม รวมทั้ง
5. สถานะของวารสารมีคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)ขอนี้
เปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหบทความของผูนิพนธมีคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในศาสตร สาขาวิชานั้น ๆ เปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องความถูกตอง
ความเหมาะสม และที่สําคัญเปนการควบคุมคุณภาพทั้งบทความและวารสาร
6. คาใชจายในการตีพิมพเผยแพรบทความ ขอนี้ผูนิพนธตองตรวจสอบกอนการ
เสนอขอรับการพิจารณาตีพิมพบทความเพราะบางวารสารจะมีคาใชจายในการพิจารณา
อาน รวมไปถึงคาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวของดวย เชน คาจัดทําภาพสี สื่อผสม คาใชจาย
ในการตีพิมพ เปนตน แตบางวารสารอาจจะมีคาตอบแทนสําหรับบทความที่ไดรับการ
ตีพิมพ ดังนั้นผูนิพนธตองตรวจสอบคาใชจายตาง ๆ ที่จะเกิดมีขึ้น
7. สิทธิในบทความหมายถึง สิทธิในบทความหลังจากไดรับการตีพิมพเผยแพร
แลว เพราะอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในบทความ เชน อนุญาตใหบทความที่ผานการ
อานจากผูทรงคุณวุฒิเผยแพรในเอกสารอื่นได หรืออนุญาตใหใชรูปภาพ แผนภูมิตาง ๆ
ที่ปรากฏในวารสารไปใชในเอกสารเผยแพรอยางอื่นได หรือไมอนุญาตใหนําบทความที่
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ไดผานการตีพิมพในวารสารออกเผยแพรในที่อื่นไดอีก หากไมไดรับอนุญาตจากวารสาร
เปนตน
บทสงทาย
การเขียนบทความที่ดีนั้น ผูนิพนธตองหมั่นอาน หมั่นหาขอมูลที่เปนปจจุบันและ
สังเกตความเป น ไป สมั ยนิยม ความเชื่อ และสภาพสัง คมที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งองค
ความรู นวัตกรรมของโลกสมัยปจจุบัน จะเปนตัวชวยที่ทําใหผูนิพนธสามารถสรรสราง
ผลงานที่ดีได
การที่ จ ะสามารถนิ พ นธ ง านชิ้ น ใดชิ้ น หนึ่ ง ออกมาสู ส าธารณะได ต อ งผ า น
กระบวนการมากมายหลากหลายขั้นตอน ดังนั้นเชื่อเปนอยางยิ่งวาผูนิพนธบทความ
ออกมา ท านไดใชความวิริยะ อุตสาหะอยางเขมขน ขอเปนกําลังใจใหผูมีความฝนที่
อยากจะพัฒนาตนเองและฝนที่จะนําศักยภาพของตนผานตัวอักษรเปนสื่อเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกสังคมองครวมตอไป

เทคนิคและวิธีการ : การเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการที่ดีใหไดรับการตีพิมพในวารส
อาจารยสุภาวดี ยาดี : สาขาวิชาภาษาไทย
“การจัดการใดๆไมสําคัญเทาการจัดการตนเอง”การผลิตผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบตางๆจะเกิดขึ้นไดหากสามารถจัดการตนเองอยางเขาใจและเหมาะสม
เทคนิคสําคัญในการจัดการตนเองในฐานะ “ผูสราง”
1.“สร างความชํา นาญ” ความชํ า นาญเกิ ด จากการฝก ฝน ไม มีบุ คคลใดเกิ ด
มาแลวจะสามารถชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดเลยทันที หากยังตองพัฒนาตนเอง หมั่น
ฝกฝน โดยใชหลักของความตอเนื่อง ผสมผสานความพากเพียร เชนเดียวกับการผลิตผล
งานทางวิชาการขอนี้จึงสําคัญที่สุดเพราะความชํานาญเปนตัวการันตีที่จะบอกเราไดวา
ตนเอง มีความถนัด หรือมีความสามารถในดานใด หากยังไมสามารถเขาใจวาตนเองมี
ความชํานาญดานใดแลว อาจสงผลเสียตอคุณภาพที่ดีของงาน และความสุขในการผลิต
ผลงานก็จะนอยลงไปดวย
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2. “สรางความสุขในการอาน”วิธีการสรางความสุขในการอานที่ดีทสี่ ดุ คือ“การ
ไดอานในสิ่งที่ชอบและสนใจ” อยาพยายามสรางเงื่อนไขในการอานใหกับตนเองวา
จะตองอานเพือ่ ไปทําวิจยั ไปเขียนบทความ เพราะการอานเปรียบเสมือนการสะสม
ความรูที่รอระยะเวลาในการตกตะกอนเปนความคิดความเขาใจ การอานไดอยางเขาใจ
ไมใชอานเพียง 1 วัน หรือ 2 วัน แตตองอานสะสมไวอยางตอเนื่องจนกลายเปนคลังทาง
ปญญา เก็บไวใชในครั้งที่ตองนํามาผลิตผลงานตางๆ ทั้งนี้การอานอยางมีความสุขจะทํา
ใหลืมปริมาณของความหนา ความยาก และความซับซอนของเนือ้ หา
3. “สร า งผลงาน” การลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ มาก หากมี
จุ ดมุ ง หมายชั ด เจนในการสร า งสรรค ผ ลงานทางวิ ช าการแล ว อย า รอเวลา ให ใช ทุก
ชวงเวลาใหเกิดประโยชน เชน การติดตามประกาศรับผลงานทางวิชาการ การวางโครง
เรื่อ งในการเขีย น (พิ จ ารณาความสอดคล อ งของผลงานกั บ เวทีนํา เสนอผลงานหรื อ
วารสารฉบับนั้นๆ)เมื่ อคิดวลีหรือ ประโยคสําคัญในงานเขียนไดใหรีบจดบันทึกไวเปน
กอนที่จะลืมทําเชนนี้เปนประจําจนติดเปนนิสัยสงผลใหไมเกิดความเบื่อหนาย
4. “สร างโอกาส” การแสวงหาโอกาสใหไดฝกฝนอยางสม่ําเสมอจะชวยเพิ่ม
ชั่วโมงบินในวงวิชาการใหกับตนเองถาเขาใจตนเองวายังขาดสิ่งใดควรพยายามแสวงหา
สิ่งนั้น ฉะนั้นการไดนํางานเขียนทางวิชาการของตนเองไปแลกเปลี่ยนกับผูทรงคุณวุฒิ
รวมไปถึงนักวิชาการผูเขารวมอีกมากมายจะชวยใหกลาแสดงออก ยอมรับขอผิดพลาด
ในผลงานของตนเอง นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นได ทั้งนี้ประสบการณ
ของแตละบุคคลลวนแตกตางกันออกไป การไดนําผลงานออกไปพูดคุยกับผูอื่นในเวที
ทางวิชาการอันเปนแหลงรวบรวมนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจะยิ่งชวยเปนกระจกสะทอน
คุณภาพหรือข อบกพรองในผลงานของเราดวยการ “ขัดเกลา” จากคําติชม และอยา
ทอแทหมดกําลังใจในคําติชมนั้น เพราะนี่เปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลงานของตนใหดี
ยิ่งขึ้น
สําหรับผูเขียนทุกโอกาสสําคัญเสมอ การสรางผลงานทางวิชาการตองพัฒนามา
จากความเขาใจในตนเองกอน จึงจะสามารถชวยใหฐานทางความรู ความคิด และความ
เขาใจทางวิชาการของเรามั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สามารถพัฒนาไดตลอดเวลาคือ
“ความชํานาญ” ที่ตองหมั่นฝกฝนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเปนครู
อาจารย เปนนักวิชาการที่มีประสบการณ มีงานวิชาการที่มีคุณภาพ นําไปถายทอดเปน
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แนวทางในพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพที่ดอี อกไปสูสังคมภายนอกได แนวทางดังกลาวนี้
เปน ส วนหนึ่งที่ส ะท อ นจากประสบการณข องผูเขี ย น โดยหวังเปนอยา งยิ่งวา จะเปน
แนวทางที่มีประโยชนใหกับคณาจารย ตลอดจนนักวิชาการทุกทานไดไมมากก็นอย

เทคนิคและวิธีการ : แนวทางการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการที่ดีใหไดรับการตีพิมพ
ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัลย : สาขาวิชาสังคมศึกษา
พื้นฐานวิชาหรือสาขาวิชาที่อาจารยสังกัดมีความแตกตางกัน ทางสาขาวิชาสังคม
จะมีโอกาสที่กวาง บางสาขาจะมี โอกาสนอย ดังนั้น การทํางานขามศาสตรเชื่อมกั บ
ศาสตรอื่นๆ นั้นอาจจะชวยใหอาจารยสามารถหาหัวขอวิจัยโดยการนํามาประยุกตใชได
ในสวนงานของตนนั้น เปนงานประวัติศาสตรซึ่งหากจะผลิตผลงานจะตองมีการวางแผน
วาเราทําเพื่ออะไร และตนเองก็ไดวางแผนวา
1) ผลิตผลงาน
เพื่อ พัฒนาตนเอง
2) ผลิตผลงาน
เพื่อ ยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
3) ผลิตผลงาน
เพื่อ มีคาตอบแทน(เงินรางวัล) จากมหาวิทยาลัย
หากมีการการวางแผน ผลที่ไดจะเกิดกับตัวผูเขียน คณะ มหาวิทยาลัย จะ
สามารถใหเราสามารถทํางานไดและมีผลดีตอตนเอง
จากประสบการณ หนังสือลุมน้ําวัง เปนหนังสือเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการซึ่งตน
คิดวาลงตัวสําหรับตนพอดีเนื่องจากไดมีโอกาสดังนี้
7
1) เผยแพรบทความเกี่ยวกับลําปาง จากการสัมมนาลําปางศึกษา
2) มีภาระงานสอนวิชาลําปางศึกษา
3) ระหวางนั้นไดทําวิจัยเกี่ยวกับลําปาง
สามประเด็ นที่กล าวมาเกิ ดความสัมพั นธกัน จึงสงผลใหมีฐานความรูเกี่ย วกับ
ลําปาง นํามาปรุงแตง จนไดเปน หนังสือประวัติศาสตรลุมน้ําวังลําปาง ใชเวลาในการ
ผลิตนานพอสมควรในการสั่งสมองคความรู เพราะฉะนั้นหากอาจารยจะทําวิจัยภายใน 5
ป ควรมี การวางแผน โดยการตั้งเปากวา ง ๆ และเก็ บเล็ก ผสมนอ ย และหากโชคดี มี
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รายวิชาที่รับผิดชอบสอนเปนของตนเองจะสงผลใหมีชิ้นงานออกมาเพื่อยื่นขอตําแหนง
ทางวิชาการไดอยางมีคุณภาพจริงๆ
สวนตัวรวมงานวิชาการบอย สงผลใหมีเพื่อนที่มีประสบการณและไดอยูในกลุม
FB ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบทความ ซึ่งเปนวิธีแลกเปลี่ยนในกลุม และหากตองการขอ
ขอมูลซึ่งเปนบทความหรืองานที่จะตองเสียคาใชจายเพียงแคโพสลงในกลุม เพื่อนที่เปน
สมาชิกอยูแลวจะนํามาแชรให ซึ่งไดประโยชนตรงนี้มากทั้งเรื่องของคาใชจายในการ
สมัคร องคความรูเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ แนะนําวาอยามุงมั่นที่จะนําเสนอผลงาน
อยางเดียวควรแสวงหาองคความรูเพิ่มเติม เชน ฟงเวทีตาง ๆ เพื่อเพิ่มองคความรู และ
นําองคความรูจากการฟงมาตอยอด เพราะการหาแหลงขอมูลตาง ๆ การเขียน การอาน
การออกพื้นที่บาง จะสงผลใหการผลิตผลงานวิชาการมีคุณภาพอยางแทจริง
แรงบัลดาลใจในการเริ่มตนเขียนบทความ
การเปนนักปฏิบัติ หรือ นักวิชาการ คอนขางแตกตางกัน ถาสนใจทํางานทางดาน
วิชาการจะตองอานเยอะ ๆ ที่ตรงศาสตร เชน ศาสตรทางดานศิลปะอานงานวิชาการ
ทางดานศิลปะ ศึกษาและอานกอนแลวจะเห็นแนวทางที่จะสามารถไปแนวทางไหนได
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ
บทความวิ ช าการ บทความวิ จั ย คณะควรจะทํ า เป น สํ า นั ก พิ ม พ แ ละส ง ให
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอาน เพื่อตีพิมพ เพื่อจําหนาย และตอยอดดวยการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
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เทคนิคและวิธีการ
การเตรียมความพรอมกอนเรียนและ
ระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา
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เทคนิคและวิธีการเตรียมความพรอมกอนเรียนและ
ระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา
อาจารยสิริรัตน วาวแวว :สาขาวิชาภาษาจีน (ศศบ.)
วิธีการ
การเตรียมความพรอมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) มีดงั ตอไปนี้
นักศึกษาชั้นปที่ 1
1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนจะตองสอบเพื่อทดสอบความรูภาษาจีน (HSK) เพื่อ
วัดทักษะทางดานภาษาจีนซึ่งจะทําใหสาขาจําแนกนักศึกษาที่มีพื้นฐานหรือไม
มีพื้นฐานภาษาจีน
2. นักศึกษาทุกคนจะตองเขาอบรมเพื่อปรับพื้นฐานทางดานภาษาจีน กอนเปด
ภาคเรียน
3. เมื่อการอบรมยังไมเพียงพอกับการปรับพื้นฐานทางอาจารยที่ปรึกษาจะใหรุน
ป 2 มาชวยติวใหกับรุนนอง
4. ทางสาขาประสานไปยั ง สาขาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารสํ า หรั บ ชาว
ตางประเทศเพื่อขอใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและนักศึกษาชาวจีนจับคู
เปนบัดดี้กันซึ่งจะทําใหนักศึกษากลุมนี้ไดมีโอกาสไดสื่อสารกับเจาของภาษา
นักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการอบรมความรูทางดานภาษาจีน (HSK) โดยให
อาจารยประจําสาขาทั้งอาจารยชาวไทยและอาจารยชาวจีนผลัดเปลี่ยนกันสอนเพื่อให
นักศึกษาไดคุนเคยกับการทําขอสอบ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ ปที่ 4
1. สาขาวิชาภาษาจีนไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะแนววิธีการทําขอสอบ
และจัดอบรมใหกับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวในการสอบวัดระดับความรูทางดาน
ภาษาจีน (HSK)
2. อาจารยผรู บั ผิดชอบโครงการพานักศึกษาไปสอบยังศูนยสอบสถาบันขงจื้อ
จังหวัดเชียงใหม
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นักศึกษาชั้นปที่ 4
1. นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบผานการวัดระดับความรูทางดานภาษาจีน (HSK)
จะนําผลคะแนนมาใหอาจารยที่ปรึกษาเพือ่ รวบรวมจํานวนนักศึกษาที่สอบ
ผาน
2. นักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาที่ไมผานการสอบวัดระดับ
ความรูทางดานภาษาจีน (HSK) ทางสาขาจะจัดทําขอสอบกลางโดยอางอิง
จากขอสอบการวัดระดับความรูทางดานภาษาจีน (HSK) นักศึกษาที่ไมผาน
จะตองมาสอบอีกครั้งแตตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 ถือวาสอบผาน
แต ถ า นั ก ศึ ก ษามี ผ ลคะแนนไม ผ า น นั ก ศึ ก ษาจะไม ส ามารถออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพภายนอกได
เปาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนทุกชั้นปมีทักษะทางดานภาษาจีนที่จะนําไปสูการสอบ
วัดระดับความรูทางดานภาษาจีน (HSK) ที่เปนสากลได
ประโยชนของการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
1. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรนในการเรียน
2. สรางแรงผลักดันใหแกนักศึกษา
3. นักศึกษามีทักษะทางดานภาษาจีนที่สามารถสื่อสารไดและเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานตาง ๆ
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ขอสอบวัดความรูทางดาน
ภาษาจีนกอนเรียน

จําแนกนักศึกษาที่มีและ
ไมมีทักษะภาษาจีน

นักศึกษาชั้นปที่ 2
อบรม (HSK)
วิทยากรภายใน

นักศึกษาชั้นปที่ 1
อบรมปรับพื้นฐาน

นักศึกษาชั้นปที่ 3
และ4 อบรม (HSK)
วิทยากรภายนอก

สอบวัดระดับความรูทางดานภาษาจีน (HSK)
สอบผาน

ไมผาน

จัดสอบโดย
สาขาวิชาภาษาจีน

สอบผาน

ฝกประสบการณ
วิชาชีพภายนอก

ไม่ผา่ น

ฝกประสบการณวิชาชีพ
ภายใน
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เทคนิคและวิธีการเตรียมความพรอมกอนเรียนและ
ระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล
วิธีการ
จัดประชุมคณะกรรกเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยเนื้อหาของ
โครงการจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่นักศึกษาจะตองเรียนตลอดหลักสูตรและ
ความสัมพันธระหวางรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร เพื่อปูพื้นฐานการรับรูทางดานการ
เรียนใหแกนักศึกษาในภาพรวม
เปาหมาย
1) นักศึกษาทราบถึงแผนการเรียนของตนเองที่จะตองเรียนตลอดหลักสูตร
2) เมื่ อ นัก ศึ ก ษาพบป ญ หาในรายวิ ชาไดนั ก ศึ ก ษาสามารถแจ ง แก อ าจารย ที่
ปรึกษาเพื่อ ใหอ าจารยที่ปรึกษานํา เขาสู คณะกรรการประจําสาขาวิชาเพื่ อ
ประชุมวางแผนแกไขปญหารวมกัน
แกไขปญหา
1) การคงอยูของนักศึกษาในสาขาวิชา
2) สามารถแกไขปญหานักศึกษาไดลวงหนาและทันทวงที
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เทคนิคและวิธีการเตรียมความพรอมกอนเรียนและ
ระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา
อาจารยอัมฤตา สารธิวงค: สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
วิธีการ
1) หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความพรอมของนักศึกษาที่จะเขาศึกษา
ตอในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดยนําประเด็นหารือเกี่ยวกับการความรู
พื้นฐานที่จะเสริมทักษะใหกับนักศึกษาที่เขาศึกษาเนื่องจากเปนการเปดการ
สอนในหลักสูตรเปนปแรก
2) ระหวางเรียนไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยในสาขาวิชาที่สอน
รายวิ ชาในหลั กสูตรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่อยูในความดูแ ล และ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมการการเรียนของนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3) นํ า ผลการสั ง เกตพฤติ ก รรมมาประชุ ม พิ จ ารณาแยกกลุ ม นั ก ศึ ก ษา และ
พิจารณาวาจะสอดแทรกทักษะหรือเสริมทักษะใหกับนักศึกษากลุมที่อยูใน
กลุมเสี่ยงที่เรียนแลวไมเขาใจหรือยังปรับตัวเขากับรายวิชาไมได
เปาหมาย
นักศึกษาเกิดทักษะ และสามารถปรับตัวกับกาเรียนในระดับอุดมศึกษาได
แกไขปญหา
1) การคงอยูของนักศึกษาในสาขาวิชา
2) สามารถแกไขปญหานักศึกษาไดลวงหนาและทันทวงที
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เทคนิคและวิธีการเตรียมความพรอมกอนเรียนและ
ระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา
อาจารยกิ่งแกว ทิศตึง : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิธีการ
สาขาวิช าการพั ฒนาชุ ม ชนดํา เนิน การเตรี ยมความพร อ มระหวา งเรีย นใหแ ก
นักศึกษาโดยการกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรฯที่สอนในรายวิชาที่สามารถใชการ
ดําเนิ นโครงการของนักศึกษาในหลักสูตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการโครงการ ทักษะดาน
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การสื่อสารในที่สาธารณะเปนตน โดยมี
รายวิ ชาที่ ใชการดําเนิน โครงการเปน เครื่อ งมื อ ในการพัฒ นาทักษะความรูพิเศษของ
หลักสูตรฯ คือ รายวิชาการวางแผนและการบริหารจัดการโครงการ รายวิชาการจัดการ
สิ่งแวดลอม และรายวิชาการจัดการทองเที่ยวชุมชน
เปาหมาย
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาที่เ รี ย นในหลั ก สู ต รสามารถพั ฒ นาทั กษะการบริ ห ารจัด การ
โครงการด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ เกี่ ย วข อ งได เนื่ อ งจากการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ก าร
ขับเคลื่อนงานโดยโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย
แกไขปญหา
การเตรียมความพรอมระหวางเรียนในดานการบริหารจัดการโครงการดานการ
พั ฒ นาชุ ม น เป น การแก ไ ขป ญ หาในประเด็น ทั กษะการบริ ห ารจั ดการโครงการของ
นักศึกษา ทักษะการคิดวิเคราะหที่เปนปญหาแรกเขาของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
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