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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน                    

การจัดการความรู ้
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1. บทน า 
 
    สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ ในด้านการวิจัย  
ที่จะส่งเสริมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ให้มีความสอดสอดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร โดยมีการส่งเสริมให้อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีการบินมีความรู้ ความเข้าใจที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  พัฒนาทักษะการส่งเสริมเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ในการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์อยู่เสมอ โดยมีการระดมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน  
 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้ สถาบันเทคโนโลยีการบินมีความหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติจะเกิดประโยชน์ 
ส าหรับผู้ที่มีความสนใจในแนวการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้น าไปประยุกต์ใช้ บูรณาการกับอาชีพให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
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2. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการพัฒนา
ทุกๆองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา บุคลากรสายวิชาการต้องมีการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ 
ความสามารถอยู่เสมอ เพ่ือพร้อมส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคต การจัดการความรู้ 
ด้านการวิจัย มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ทุกคณะ
และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้
สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินในการสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง ด้านการ
วิจัย แนวทางการเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนการพัฒนาตนเองและ
องค์กรในทิศทางท่ีสูงขึ้นในมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ  
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3. วัตถปุระสงค์ 
 

3.1 เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและเครือข่าย 
ทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ 

3.2 เ พ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ส าหรับแนวทางการจัดการความรู้  (KM)  
ด้านการวิจัย หัวข้อเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ 

3.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และพัฒนาตนเอง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ 
เพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ 
 
 
 

4. กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ 
 
 การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสาร
ระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการ
บินและเครือข่ายทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการสอนเพ่ือสร้างแนวการจัดการความรู้ (KM) 
ด้านการวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติสามารถรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ให้คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใช้เพ่ือวางแผน ในการพัฒนาตนเองด้านการ
ท าวิจัย การสร้างสรรค์บทความวิจัย บทความวิชาการ และเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ระดับนานาชาติ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายด้านการวิจัย ของสถาบันบันเทคโนโลยีการบิน 
สามารถสรุปวิธีปฏิบัติ/ประเด็นส าคัญท่ีบ่งชี้ความเป็น Best Practice (ตามกระบวนการ PDCA) ดังนี้ 
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ก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ประจ าปีการศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนที่ก าหนด  

สกัดและรวบรวมองค์ความรู้ 

เผยแพร่องค์ความรู้ 

ประเมินผลการจัดการความรู้ประจ าปี 

ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้                        
สถาบันเทคโนโลยีการบิน  

P

L

A

N

D

O

C

H

E

C

K

A

C

T



 
 

 6 

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
สถาบันเทคโนโลยีการบินได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย

คณะกรรมการดังนี ้
1.ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  ประธาน 
2.นายสมพงษ์   อัศวริยธิปัติ  กรรมการ 
3.นายธ ารงค์  เจียมทองอรุณ  กรรมการ 
4.นายบุญญวัฒน์  อักษรกิจ  กรรมการ 
5.นางสาววรรษมนต์ สันติศิร ิ   กรรมการ  
6.นายพัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ  กรรมการ  
7.นายพุทธชน  อนุรักษ ์   กรรมการ 
8.นายชลวิช   สุธัญญารักษ์   กรรมการ 

4.2 ก าหนดประเด็นความรู้เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 
     ความรู้ประจ าปีการศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู้ 
 สถาบันเทคโนโลยีการบินได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการจัดการความรู้  ตามวิสัยทัศน์              
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมวิเคราะห์วางแผน                 
การด าเนินงานเป็นระยะตามแผนด าเนินงานการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 

4.2.2 แผนการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 

1.ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
เรื่อง การจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2561-2565 ด้านการเรียนการสอน 

2.ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ ต าแหน่ง อาจารย์     
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบิน อีเมล wsantisiri@gmail.com  
โทรศัพท์ (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ 
  3.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
           (คิดได้ ท าเป็น ทุ่มเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซื่อสัตย์) 
 

ปี แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 2561-2565 
2563 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ 
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4. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.2 เป้าประสงค ์

เพ่ือแลกเปลี่ยน รวบรวมองค์ความรู้ ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ 
4.3 ระยะเวลาที่จัด 

มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 
4.4 สถานที่จัด 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4.6 จ านวนผู้เข้าร่วม 

เป้าหมาย 5 - 15 คน 
4.7 งบประมาณท่ีใช้ปีงบประมาณ 2561-2565 
 -  

จากการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้ และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้ประจ าปีในการศึกษากระบวนการจัดการความรู้การจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน (7 Knowledge Management Processes)  ซึ่งครอบคลุมในด้านแหล่งความรู้                              
การเก็บองค์ความรู้  และการน าความรู้ไปใช้  โดยมีกิจกรรมในแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้ (knowledge identification) 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification and refinement) 
5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) 
7. การเรียนรู้ (learning) 
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1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านวิจัย 

1 วัน จ านวนบุคลากร 10 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 

วันที่ 25 มิ.ย.
62 – 16 ก.ค.

2563 

จ านวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
วันที่ 15 ม.ค. 
62 - 25 เม.ย.

2563 

จ านวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดการความรู้ด้านวิจัย 

1 วัน จ านวนบุคลากร 8 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –           

16 ก.ค. 2563 

จ านวนครั้ง               
ในการระดมสมอง 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู้ 
วันที่ 25 พ.ค.

2563 –          
16 ก.ค.2563 

จ านวนครั้ง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู้ 

5 ครั้ง 
( 2 ประเด็น / 1 ครั้ง) 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3.1 จัดเก็บข้อมูลใส่แฟ้มโดยจ าแนก
เป็นหมวดหมู่ 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 

จ านวนข้อมูลที่
จัดเก็บในแฟ้ม 

10 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
4.1 สรุปประเด็นและกลั่นกรอง
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เป็นรูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 

ประเด็นความรู้ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ 

10 ประเด็น คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

  

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
5.1 จัดท าเป็นเอกสารหรือคู่มือ 
5.2 น าขึ้นเว็บไซต์ 
 

วันที่ 25 พ.ค.
2563 –          

16 ก.ค.2563 
ร้อยละของผู้ใช้ข้อมูล ร้อยละ 80 คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 

และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
6.1 คู่มือการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน หัวข้อ เทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลง
วารสารระดับนานาชาติ 

26 ก.ค. 2563 
- จ านวนเล่มคู่มือ 
- จ านวนเว็บไซต์ 

      - 1 เล่ม 
- 1 ลิ้งค์เว็บไซต์ 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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6.2 เว็บไซต์การจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน หัวข้อ เทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลง
วารสารระดับนานาชาติ 

7. การเรียนรู้ (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
7.1 การติดตามประโยชน์ที่ได้รับจาก
คู่มือและเว็บไซต์การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ            
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับ
นานาชาติ 

สิงหาคม 
2563 

จ านวนผู้น าข้อมูลไป
ใช้ตามขั้นตอนที่
ก าหนดในคู่มือ 

5 คน คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบนิ 
และเครือข่ายอาจารย์ภายนอก 

คณาจารย์สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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5. ผลการด าเนินงาน/แนวปฏิบัติทีด่ี 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบินเพ่ือรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบส าหรับการจัดการสอนแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นดังนี้  
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5.1 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 
 

ประเด็นที่ 1 : "ท่านเคยมีประสบการณ์ในรูปแบบใด กับบทความวิชาการระดับนานาชาติ" (เช่น อ่านและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ /ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม / ใช้อ้างอิงในการท าวิจัย / ใช้อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน 
/ ใช้เป็นต้นแบบในการท าหัวข้อวิจัยที่สนใจ / อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ / มีประสบการณ์ตีพิมพ์ลง
วารสารระดับนานาชาติ / อ่ืน ๆ โปรดระบุ ... ) ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “มีประสบการณ์ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“1) หาความรู้เพ่ิมเติม 2) ใช้อ้างอิงในการท าวิจัย 3) ใช้ดูเพ่ือเป็นหัวข้อในงานวิจัย” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “เคยอ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อน ามาอ้างอิงในการศึกษาวิจัย แล้วน าบทความาเขียน
ต าราทางวิชาการ” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“ใช้อ้างอิงในการท าวิจัย และใช้อ้างอิงเอกสารประกอบการสอน” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และใช้อ้างอิงในการท าวิจัย” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    

“อ่านเป็นประจ า / ใช้อ้างอิงในการสอน / updateความรู้” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“โดยส่วนตัวยังไม่มีประสบการณ์การตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS หรือ  

ISI แต่ตนเองได้ศึกษาแนวทางการท าวิจัยในรูปแบบสากล และแนวทางการเขียนบทความวิชาการ การเลือก
ระดับวารสารที่มี Impact Factors หรือ Quartile ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจน
ติดตามรูปแบบการเขียนอ้างอิง เช่น APA 6th เป็น APA 7th”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“1) อ่านและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 3) ใช้อ้างอิงในการท าวิจัย 4) ใช้อ้างอิงเอกสาร
ประกอบการสอน 5) ใช้เป็นต้นแบบในการท าหัวข้อวิจัยที่สนใจ และ 6) อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ เนื่องจากก าลัง
ศึกษา ป.เอก 
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5.2 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 
 

ประเด็นที่ 2 : "ท่านคิดว่าในอนาคต (6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี หรือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป) ท่านจะมีแผน  
ส าหรับการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ" หรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุ  
ระยะเวลา) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ภายในแต่ละปี จะลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“มีแผนภายใน 1 ปี (ส่งไปเมื่อเดือนเมษายน 2563) และมีแผนจะส่งอีกในปีหน้าหากเรื่องที่ส่งไป

ก่อนได้รับการตีพิมพ์” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“ในอนาคตในช่วงระยะเวลาที ่ได้วางแผนไว้ประมาณ 2 ปี จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเผยแพร่งานวิจัยให้กับตนเอง” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“มีแผนในอนาคต” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  
  “มีแผนการจัดท าภายใน 3 ปี” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
  “จะมีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารนานาชาติภายใน 3 ปี” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ตนเองคาดว่าจะเขียนบทความบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติในอีก 3 - 5  

ข้างหน ้า เนื ่องจากจะไปศึกษาต่อ และวางแผนการต ีพ ิมพ์หล ังจากจบการศึกษาแล้ว โดยตนเอง  
จะอาศัยการเรียนรู้การท าวิจัยและการท าบทความนานาชาติในระหว่างศึกษาต่อ”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “ก าหนดระยะเวลา 1 ปี มีแผนที่อาจจะเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 
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5.3 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 
 

ประเด็นที่ 3 : หากท่านจะเริ่มต้น ส าหรับการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ  
ท่านมีแนวคิดจะจัดท าบทความ และเริ่มเผยแพร่ ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบใด (เช่น วารสาร 
ระดับนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย / วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลในประเทศ / วารสารระดับ 
นานาชาติในฐานข้อมูลในระดับสากล) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “วารสารประจ ามหาวิทยาลัย และระดับนานาชาติ 
ในฐานข้อมูลระดับสากล” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลในประเทศและฐานข้อมูลในระดับสากล” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “จะลงวารสารนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่สูงจนเกินไป หากมีประสบการณ์
มากขึ้นก็จะพัฒนาตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“จะเริ่มจาก วารสารระดับนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย” 

 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
 “วารสารระดับนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    

 “เผยแพร่ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลสากล” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ขั้นต้น ตนเองมีแนวคิดที่จะตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในประเทศ และหลังจากนั้นจะตีพิมพ์ 

วารสารนานาชาติที่มี Impact Factors หรือ Quartile ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ”  
  

  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “1) วารสารระดับนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย 2) วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลในระดับ
สากล” 
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5.4 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4 
 

ประเด็นที่ 4 :  ท่านมีความสนใจเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ในด้านใด (โปรด
ระบุ เช่น บทความวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน / บทความวิชาการด้านธุรกิจบริการ / บทความวิชาการ
ด้านการท่องเที่ยว / บทความวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / บทความด้านการตลาดดิจิทัล / 
บทความวิชาการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม / หรือ สนใจด้าน อ่ืน ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “บทความทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน การบริการ 
การท่องเที่ยว” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ 
“บทความด้านอุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน”  
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
  “มีความสนใจตีพิมพ์ในด้านธุรกิจบริการและด้านการบิน เพราะจะท าให้มีแนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนเพื่อมาใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
  “บทความวิชาการด้านธุรกิจบริการ” 

 
 อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“บทความวิชาการด้านธุรกิจบริการ” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
  “บทความวิชาการด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“สนใจเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสา Journal of Air Transport Management  

(Impact Factor: 2.412) (2019) เนื่องจากเป็นวารสารที่มีชื่อเสียงและมี Editors ที่สามารถเข้าใจผลงาน 
ด้านการบินที่มีชื่อเสียงหลายท่าน”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
 “1) บทความวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน 2) บทความวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ 
และ 3) บทความวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” 
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 5.5 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 5 
 

ประเด็นที่ 5 : "ท่านมีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง" ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ (Title) อย่างไร ให้น่าสนใจ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับเลือกตีพิมพ์ ยกตัวอย่างเทคนิคดังกล่าว อย่างน้อย 3 ข้อ (เช่น 1) ชื่อเรื่องควรระบุ
ปัญหาและวิธีแก้ไข 2) ชื่อเรื่องมีความชัดเจนมีความสมบูรณ์ 3) ชื่อเรื่องควรเป็นประโยค หรือค าทางวิชาการ
เสมอ) ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “1) ระบุปัญหา ประเด็นการศึกษา 2) วิธีที่ใช้ในการศึกษา 
3) แหล่งข้อมูล” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“1) สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน 2) ชัดเจนเข้าใจง่าย 3) ไม่ซ้ ากับงานวิจัยที่อ่ืน” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“1) การตั้งชื่อเรื่องจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความนิยมจะท าให้ได้รับความสนใจจากผู้อ่าน 2) การตั้งชื่อเรื่อง
จะต้องมีการน าตัวแปรต้นและตัวแปรตามเข้ามาประสมร่วมด้วย 3) การตั้งชื่อเรื่องจะต้องสะท้อนกลุ่มตัวอย่างแต่ใน
ปัจจุบันนักวิจัยก็ไม่ได้ค านึงถึงจุดนี้เท่าใดนัก” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

“1) เน้นความชัดเจน 2) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 3) มีค าที่ดึงดูดความสนใจ” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“เร่ืองมีความชัดเจนมีความสมบูรณ์ในตัวแปรที่จะศึกษา” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“1) ชื่อเร่ืองมีความทันสมัย 2) ชื่อเร่ืองสื่อถึงความรู้ที่ผู้อ่านจะได้รับเพิ่มขึ้น 3) ชื่อเร่ืองต้องกระชับ ไม่ยาวเกินไป และ
ตรงประเด็น” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“ตนเองเลือกชื่อและหัวข้อจากแนวโน้ม (Trends) ที่ก าลังเป็นที่พูดถึงในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา 
ในเร่ืองนั้้น ๆ ต่อไป”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ชื่อเร่ืองควรระบุปัญหาและวิธีแก้ไข” 
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5.6 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คร้ังที่ 6 
  

ประเด็นที่ 6 : "ท่านมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ด้วยวิธีการแบบใด" ที่ท าให้บทความของ 
ท่านถูกคัดเลือกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในคร้ังที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานน าไปปรับและประยุกต์ใช้กับ 
เขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ” ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ:  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน : “ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล และ e-Book” 
 

คณาจารยส์ถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมกับหัวเรื่องที่ เราจะท า และปีต้องไม่เก่าจนเกินไป  
(5 ปีย้อนหลัง)” 

 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“การทบทวนวรรณกรรมจะต้องมีการศึกษาจากหลาย ๆ แห่งแล้วน ามาผสมผสานกัน โดยการอ้างอิงจากผู้เขียน 
หลายคน” 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

 “เน้นในส่วนที่เป็นปัจจุบัน และมีการโดนอ้างอิงบ่อย ๆ” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“ศึกษาตามตัวแปรที่ท าการศึกษา” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองที่ทันสมัย เป็นปัจจุบนัเท่านั้น ย้อนหลังไม่ควรเกิน 5 ป”ี 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“ตนเองใช้วิธีทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จากการอ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยนานาชาติที่
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่า (Free Access) เพื่อเป็นแนวทางมาปรับการเขียนวิธีทบทวนวรรณกรรมใน
งานของตน”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ทบทวนวรรณกรรม  ในรูปแบบจากคนตัง้ต้น แนวคิด ทฤษฎี จากอดีตสู่ปัจจบุัน ให้ครบคลุม หรือ ทบทวน
วรรณกรรมในลักษณะฐานราก จนเป็นปัจจุบนั โดยจะเนน้การอ่านบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ (แบบ State of  
the art )” 
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5.7 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 7 
  

ประเด็นที่ 7 : "ท่านเทคนิคการเขียนบทสรุป (Conclusion)" ที่ท าให้บทความของท่านมีความสมบูรณ์  
ตรงประเด็น ครบถ้วน น่าสนใจ ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนร่วมงานน าไป 
ปรับและประยุกต์ใช้กับเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ” ? 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  
 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “บทสรุปควรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“1) วัตถุประสงค์ 2) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 3) วิธีการด าเนินงานวิจัย 4) ผลการทดลอง” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“การเขียนบทสรุปต้องเรียงล าดับ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ผู้ที่มาอ่านบทความเกิดความเข้าใจ 
ที่ง่าย”  

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  

“เน้นความครอบคลุมเนื้อหาและเน้นประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงค์” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“สรุปตามสมมติฐานที่ตั้ง และวัตถุประสงค์วิจัย” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“บทสรุปต้องกระชับใจความส าคัญ ไม่เยิ่นเย้อ และตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้ออย่างครบถ้วน” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“จากการอ่านสรุปในบทความ (Articles) ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงพบว่า การเขียนสรุปบทความ 
ของผู้วิจัยที่มาจากงานวิจัยเอง แต่ยังรวมถึงการสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของผลงานวิจัยที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือมีผลกระทบในเรื่องนั้น ๆ ในอนาคต”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“สรุปงานวิจัยที่ได้จัดท า ผลการวิจัย ข้อค้นพบ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน กระชับ ตรงประเด็น ไม่ใส่ความคิดเห็น
ส่วนตัว หรือมีอคติในการเขียนสรุปบทความวิชาการ” 
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5.8 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 8 
  

ประเด็นที่ 8 : "ท่านมีเทคนิคพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ" อย่างไร โปรดระบุ เพื่อเป็นแนวทางให้ 
เพ่ือนร่วมงานน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในการเลือกวารสารที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ” 

 
ผู้ทรงคุณวุฒ:ิ  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “วารสารอยู่ในฐาน SCOPUS หรือ นานาชาติฐานอื่น ๆ  
ที่ สกอ. ยอมรับ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย ์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“ได้รับการยอมรับ จาก กพ. หรือ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ  
“ใช้วิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ในกลุ ่มที่เราสนใจ และพิจารณาว่าวารสารดังกล่าวมีการอ้างถึงมากน้อย
เพียงใด” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย ์ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน และแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้จริง” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“เลือกตรงกับศาสตร์และความช านาญของผู้วิจัย และอยู่ในฐาน TCI” 
 
  อาจารย ์ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“วารสารที ่ม ี Peer review และอยู ่ใน TCI กลุ ่ม 1 , 2  และวารสารนานาชาติที ่อยู ่ในฐานสากล เช ่น 
SCOPUS” 
 

อาจารย ์พุทธชน อนุรักษ์  
“ตนเองมุ่งศึกษาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ พบว่า 1) ควรเลือกวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ต้องเป็น
วารสารที่อยู่ใน Beall's Lists โดยอาศัย https://beallslist.net ในการตรวจสอบ เนื่องจากวารสารที่อยู่ใน 
list ส่วนใหญ่เป็นแบบ Open Source บางวารสารไม่มี Peer Reviewers และวารสารที่มีคุณภาพส่วนใหญ่
จะอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, Elsevier เป็นต้น”  

  
  อาจารย ์วรรษมนต์  สันติศิริ  
“ท าการรีวิว วารสาร ให้ชัดเจนก่อน (ระดับฐานข้อมูล / มีมาตรฐาน / ได้รับการยอมรับ / เป็นวารสารที่ตรง
กับประเภทของบทความเลือกส่งบทความวิชาการท่ีต้องการส่ง)” 
 



 
 

 20 

5.9 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คร้ังที่ 9 
  

ประเด็นที่ 9 : ท่านมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่น่าสนใจ  
กรุณาแนะน าเพื่อนร่วมงานของท่าน อย่างน้อย 1 แหล่งข้อมูล ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “International Journal of Energy Economics and Policy, 
ISSN:2146-4553” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  
“Journal of air transport management” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“วารสารนานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวารสารที่น่าสนใจ และอยู่ในฐานที่สามารถน าไป
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“ –ไม่มีข้อมูล- ” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“เข้าไปที่ฐานข้อมูล วารสารงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“Journal of Institutional Research South East Asia / Journal of Interdisciplinary Education” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“Journal of Air Transport Management An International Journal of Research, Policy and Practice 
Editors-in-Chief: Sveinn. V. Gudmundsson, R. Merkert”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“Journal of Air Transport” 
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5.10 แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 10 
  

ประเด็นที่ 10 : ท่านมีแนวทางการรับมืออย่างไร เมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพ์บทความวิชาการระดับนานาชาติ" 
 กรุณาแลกเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานของท่าน อย่างน้อยคนละ 2 ข้อ ? 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ:  

 ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “1) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของขอบเขตการศึกษาที่ไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานลักษณะงาวิจัย 2) ส่งบทความไปในวารสารที่อยู่ในรายการที่สนใจอ่ืน ๆ ” 
 

คณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน: 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย: อาจารย์ บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์  

“แก้ตามผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน า หรือ หาที่ตีพิมพ์ใหม่หากได้รับการปฏิเสธ” 
 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน: อาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ 
“เมื่อถูกปฏิเสธบทความ ก็จะน าข้อแนะน าของวารสารที่ปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์มาปรับและน าส่งไปยังวารสารอ่ืน” 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารย์ ธ ารงค์ เจียมทองอรุณ  
“1) น าจุดดังกล่าวมาตรวจสอบหาสาเหตุข้อผิดพลาด 2) ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใกล้ตัว” 
 
  อาจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 
“น าข้อเสนอนั้นมาปรับแก้ กรณี ถ้าปรับแล้วอาจยื่นที่เดิมหรือที่ใหม่” 
 
  อาจารย์ ชลวิช สุธัญญารักษ์    
“ไม่ต้องคิดมาก อย่าเสียใจ เริ ่มต้นใหม่ ยอมรับว่างานของเรายังไม่เข้า ตา ซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาที่อ่อนไป หรือ
อาจจะเป็นเพราะภาษาที่เขียนที่สื่อแล้วผู้อ่านไม่เข้าใจ” 
 

อาจารย์ พุทธชน อนุรักษ์  
“1) ถ้าบทความถูกปฏิเสธจากวารสารที่มี Impact Factor สูง โดยมี Comment จาก Peer Reviewer หรือ Editor 
ตนเองจะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 2) หาวารสารอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียงกัน โดยอาจจะเลือกจากวารสารที่มี Impact Factor 
หรือ Quartile 3 หรือ 4”  

  
  อาจารย์ วรรษมนต์  สันติศิริ  
“1) เรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข 2) เปิดรับการเรียนรู้ และพยายามส่งใหม่” 
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6. สรุปผลการน าความรู้ไปใช้ 
 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
สามารถสรุปแนวทางและผลการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการบิน 
โดยมีรายละเอียดใน แต่ละประเด็นดังนี้  
 
6.1 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 1 "ท่านเคยมีประสบการณ์ในรูปแบบใด กับบทความวิชาการระดับนานาชาติ" 
(เช่น อ่านและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ /ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม / ใช้อ้างอิงในการท าวิจัย / ใช้อ้างอิงเอกสาร
ประกอบการสอน / ใช้เป็นต้นแบบในการท าหัวข้อวิจัยที่สนใจ / อัปเดรตความรู้ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ /  
มีประสบการณ์ตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ / อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

“ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินส่วนมีประสบการณ์การกับบทความวิชาการระดับนานาชาติ 
ในรูปแบบ การตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ ใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง อ้างอิงใน
การท าบทความมาเขียน อ้างอิงเพื่อใช้ท าต าราทางวิชาการ อ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน และอัปเดต
ข้อมูลทางวิชาการใหม่” 
 
6.2 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 2 "ท่านคิดว่าในอนาคต (6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี / 3 ปี หรือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป)  
ท่านจะมีแผน ส าหรับการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ" หรือไม่ อย่างไร =? 
           “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน มีแผนที่จะเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับ 
นานาชาติ ในช่วงระยะเวลาส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1-3 ปี ในการพัฒนาตนเอง” 
 
6.3 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 3  หากท่านจะเริ่มต้น ส าหรับการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสาร
ระดับนานาชาติ ท่านมีแนวคิดจะจัดท าบทความ และเริ่มเผยแพร่ ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบใด 
(เช่น วารสารระดับนานาชาติประจ ามหาวิทยาลัย / วารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลในประเทศ / วารสาร
ระดับนานาชาติในฐานข้อมูลในระดับสากล) อย่างไร ? 
 “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน มีแนวความคิดจะจัดท าบทความและเริ่มเผยแพร่ตีพิมพ์
วารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบใด วารสารประจ ามหาวิทยาลัย และระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลระดับ
สากล ในกรณีเริ่มต้นเขียน จะส่งในวารสารประจ ามหาวิทยาลัย กรณีมีประสบการณ์การตีพิมพ์แล้ว จะส่ง
วารสารฐานข้อมูลในระดับสากล” 
 
6.4 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 4 ท่านมีความสนใจเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับ
นานาชาติ ในด้านใด (โปรดระบุ เช่น บทความวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน / บทความวิชาการด้านธุรกิจ
บริการ / บทความวิชาการด้านการท่องเที่ยว / บทความวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน / บทความ
ด้านการตลาดดิจิทัล / บทความวิชาการด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม / หรือ สนใจด้าน อ่ืน ๆ โปรด
ระบุ ... ) อย่างไร  
  “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบิน มีความสนใจเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสาร
ระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ในด้านอุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศ 
และโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และมีความสนใจบทความในด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ด้วย” 
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6.5 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 5 "ท่านมีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง" ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ (Title) 
อย่างไร ให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับเลือกตีพิมพ์ ยกตัวอย่างเทคนิคดังกล่าว อย่างน้อย 3 ข้อ (เช่น 
1) ชื่อเรื่องควรระบุปัญหาและวิธีแก้ไข 2) ชื่อเรื่องมีความชัดเจนมีความสมบูรณ์ 3) ชื่อเรื่องควรเป็นประโยค 
หรือค าทางวิชาการเสมอ ) อย่างไร ? 
 “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง" ในบทความวิชาการระดับนานาชาติ 
(Title) ให้น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับเลือกตีพิมพ์ 1) สอดคล้องกับสถานการปัจจุบันทันสมัย 2) ระบุ
ปัญหาชัดเจนเข้าใจง่าย 3) ไม่ซ้ ากับงานวิจัยที่อ่ืน 4) ในชื่อเรื่องมีวิธีแก้ไขปัญหาชัดเจน 5) สะท้อนตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม” 
 
6.6 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 6  "ท่านมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ด้วยวิธีการ 
แบบใด" ที่ท าให้บทความของท่านถูกคัดเลือกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในครั้งที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางให้เพื่อน 
ร่วมงานน าไปปรับและประยุกต์ใช้กับเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ อย่างไร ? 
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)  
ด้วยวิธีการแบบ 1) ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้องให้ครอบคลุมกับหัวเรื่องที่เราจะท า และปีที ่
ทบทวนต้องไม่เก่าเกินไป (5 ปีย้อนหลัง) 2) การทบทวนวรรณกรรมจะต้องมีการศึกษาจากหลาย ๆ  
แห่งแล้วน าผสมผสานกันโดยการอ้างอิงจากผู้เขียนหลายคน 3) ทบทวนวรรณกรรม  ในรูปแบบจากคนตั้งต้น  
แนวคิด ทฤษฎี จากอดีตสู่ปัจจุบัน ให้ครบคลุม หรือ ทบทวนวรรณกรรมในลักษณะฐานราก จนเป็นปัจจุบัน  
โดยจะเน้นการอ่านบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (แบบ State of the art )” 
 
6.7 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 7 "ท่านเทคนิคการเขียนบทสรุป (Conclusion)" ที่ท าให้บทความของท่าน 
มีความสมบูรณ์ ตรงประเด็น ครบถ้วน น่าสนใจ ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ครั้งที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางให้ 
เพ่ือนร่วมงานน าไปปรับและประยุกต์ใช้กับเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ  
อย่างไร ? 
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีเทคนิค การเขียนบทสรุป (Conclusion)" ที่ท าให้บทความ 
ของท่านมีความสมบูรณ์ ตรงประเด็น ครบถ้วน น่าสนใจ ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ 1)  
บทสรุปควรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง 2) การเขียนบทสรุปต้องเรียงล าดับ ตามวัตถุประสงค ์
ของการวิจัยเพื่อให้ผู้ที่มาอ่านบทความเกิดความเข้าใจง่าย 3) เน้นความครอบคลุมเนื้อหาและเน้นประเด็นที่ 
เกี่ยวของกับวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และตัวแปร 4) สรุปงานวิจัยที่ได้จัดท า ผลการวิจัย ข้อค้นพบ ให้สมบูรณ ์
ครบถ้วน กระชับ ตรงประเด็น” 
 
6.8 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 8  "ท่านมีเทคนิคพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ" อย่างไร โปรดระบุ  
เพ่ือเป็นแนวทางให้เพ่ือนร่วมงานน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในการเลือกกวารสารที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ  
อย่างไร ? 
          “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) ได้รับการยอมรับ  
จาก กพ. หรือ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 2) วารสารอยู่ในฐาน SCOPUS หรือ นานาชาติฐานอ่ืน ๆ  
ที่ สกอ. ยอมรับ 3) ใช้วิธีการสืบค้นวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่เราสนใจ และพิจารณาว่าวารสารดังกล่าวมีการ 
อ้างถึงมากน้อยเพียงใด 4) ควรเลือกวารสารที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ต้องเป็นวารสารที่อยู่ใน Beall's Lists  
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โดยอาศัย https://beallslist.net ในการตรวจสอบ 5) วารสารที่มี Peer review และอยู่ใน TCI กลุ่ม 1, 2   
และวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานสากล” 
 
6.9 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 9 ท่านมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่น่าสนใจ กรุณาแนะน าเพื่อนร่วมงานของท่าน อย่างน้อย 1 แหล่งข้อมูล โปรดแบ่งปันข้อมูล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไร ? 
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล่งเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงาน 
วิชาการระดับนานาชาติที่น่าสนใจ ดังนี้ เช่น 1) Journal of Air Transport Management 2) International  
Journal of Energy Economics and Policy 3) วารสารนานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(นิด้า) 4) Journal of Institutional Research South East Asia / Journal of Interdisciplinary  
Education” 
 
6.10 สรุปสาระส าคัญประเด็นที่ 10 "ท่านมีแนวทางการรับมืออย่างไร เมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ
วิชาการระดับนานาชาติ" กรุณาแลกเปลี่ยนเพ่ือนร่วมงานของท่าน อย่างน้อยคนละ 2 ข้อ อย่างไร ? 
         “ผู้สอนประจ าสถาบันเทคโนโลยีการบินมีแนวทางการรับมือเมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพ์บทความวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ดังนี้ 1) เมื่อถูกปฏิเสธบทความ น าข้อแนะน าของวารสารที่ปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์มาปรับ 
และน าส่งไปยังวารสารอ่ืน 2) ถ้าบทความถูกปฏิเสธจากวารสารที่มี Impact Factor สูง โดยมี Comment 
จาก Peer Reviewer หรือ Editor ตนเองจะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 3) เรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไข 2) เปิดรับ
การเรียนรู้ และพยายามส่งใหม่” 
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7. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล 
 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการวิจัย หัวข้อเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน ทั้งนี้
ผู้จัดท าได้เผยแพร่ความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาด้านการจัดการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  
 
7.1 เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีการบิน > ส่วนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km 
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