
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

     
     

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
            
  
 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าขึ้นเพ่ือ        
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในเทคนิคการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI        
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเทคนิคการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI    
เพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                                      
                                                                     คณะกรรมการจัดการความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



 
 

สำรบัญ 
 
เรื่อง           หน้ำ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มควำมรู้ 
 ความเป็นมาของกลุ่มความรู้       1 
 สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก    3 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ 
 การบ่งชี้ความรู้         4 
 การสร้างและแสวงหาความรู้       5 
 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ       5 
 การประมวลและกลั่นกรองความรู้      6 
 การเข้าถึงความรู้        6 
 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       6 
 การเรียนรู้         6 
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้      7 
 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       7 
 ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด       7 
 สรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้      8 
 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น     8 
ภำคผนวก 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     - ประมวลภาพกิจกรรมด าเนินงานจัดการความรู้     9      
 - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้     12 
 - แผนการจัดการความรู้        13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มควำมรู้ 

1. ควำมเป็นมำของชุมชนนักปฏิบัติ  
     ควำมเป็นมำของกลุ่ม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจคือ 
1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไป 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือ
ในการท างานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ    
3) ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การน าผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 4) ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ และ 5) พัฒนาระบบ
สนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือด าเนินการวิจัยสถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา:สร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม สู่สากล , ปณิธาน : มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ อัตลักษณ์ :  องค์ความรู้สู่
การพัฒนาสังคม , เอกลักษณ์ : งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นั้น 
           จากพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จะต้องท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
งานวิจัย โดยการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพันธกิจ และมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา  ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ 
ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ 2. เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ใน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.เพ่ือจัดท าวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI โดยกระบวนการจัดท า
วารสารมีหลายขั้นตอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการบริหารจัดการ ลักษณะรูปเล่ม และการ
น าไปใช้อ้างอิง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิจัยมีที่รับผิดชอบงานวารสารมีเพียง 1 คน และงานวารสารจะต้อง
ด าเนินงานตลอดทั้งปี โดยจัดท าวารสารปีละ 3 ฉบับ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลาป่วย หรือติดภารกิจ จึงต้อง
มีคนปฏิบัติหน้าที่แทน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะต้องมีการถ่ายถอดความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือสามารถปฏิบัติ
หน้าที่แทนได ้นอกจากนี้มีหน่วยงานในและภายนอกเข้ามาขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าวารสารและเทคนิค
ต่างๆในการจัดท าวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท าการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท า
วารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. งำนสำรบรรณ 
2. งำนธุรกำร 
   2.1 งานประชุม 

2.2 งานประชาสัมพันธ์ 
2.3 งานอาคารสถานที่ 
2.4 งานประสานงาน
ยานพาหนะ 

3. งำนบุคลำกร 
4. งำนพัสดุ ครุภัณฑ์ 
5. งำนบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน 

5.1 งานแผนงานและ
งบประมาณ 

5.2 งานติดตามประเมินผล 
รายงาน 

5.3 งานรายงานประจ าปี 
6. งำนกำรเงิน 
7. งำนประกันคุณภำพภำยใน 
ภำยนอก 
    7.1 งานประกันคุณภาพ
ภายใน 
    7.2 งานประกันคุณภาพ
ภายนอก 
    7.3 งานบริหารความเสี่ยง 
    7.4 งานการจัดการความรู้ 
8. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้
มอบหมำย 

1. งำนประสำนงำนบริกำร
วิชำกำร 

   1.1 งานประสานงานบริการ   
     และ คณะหน่วยงาน
ภายนอก 

1.2 งานนโยบายและแผนงาน
บริการ วิชาการ 

1.3 งานงบประมาณบริการ
วิชาการ 

1.4 งานรายงานความเก้า
หน้างานบริการ วิชาการ 

1.5 งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้ 
วัดงานบริการวิชาการ 

2. งำนปฏิบัติงำนบริกำร
วิชำกำร 

    2.1 งานฝึกอบรม 

    2.2 งานสัมมนา 

3. งำนสำรสนเทศ 

    3.1 งานพัฒนาเว็บไซต์ 
    3.2 งานเผยแพร่กิจกรรม
ต่างๆ   
    ของสถาบันฯ 

4. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 
 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

งำนบริหำรทั่วไปทั่วไป งำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

1. งำนประสำนงำนวิจัย 
     1.1 งานนโยบายและแผนงานวิจัย 

      1.2 งานงบประมาณวิจัย 
     1.3 งานท าสัญญารับทุนวิจัย 

1.4 งานรายงานความก้าวหน้งานวิจัย 
1.5 งานประสานงานแหล่งทุนวิจัย 
1.6 งานกองทุนวิจัย 
1.7 งานรวบรวมตัวชี้วัด งานวิจัย 

1. 2. งำนเผยแพร่งำนวิจัย 
     2.1 งานจัดนิทรรศการวิจัย 

1.      2.2 งานประชุมวิชาการ 
2.      2.3 งานน าเสนอผลงานวิจยั 
3.      2.4 งานลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
4.       2.5 งานสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย 
2. 3. งำนพัฒนำงำนวิจัย 

     3.1 งานพัฒนานักวิจัยทุกระดับ 
     3.2 งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

3. 4. งำนวำรสำร 
4.      4.1 งานเผยแพร่วารสาร 
5.      4.2 งานพัฒนาวารสาร 
6. 5. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 

คณะกรรมการ 
ประจ าสถาบันวิจยั

และพัฒนา 



 
 
 

ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหน้าที่ หน่วยงานที่สังกัด 

1 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ คุณเอ้ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2 ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ คุณเอ้ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง คุณเอ้ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4 ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง คุณเอ้ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน คุณอ านวย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6 นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก คุณเอ้ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
7 นางสาวสุธีรา  มูลด ี คุณวิศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
8 นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา คุณลิขิต สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9 นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์ คุณกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
10 นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี คุณกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11 นางสาวสุนีย์  ชวนประสงค์ คุณกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
12 นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์ คุณกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13 นางสาวบงกช สมหวัง คุณกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร                                     รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

 
งำนบริหำรทั่วไป งำนวิจัย งำนบริกำร

วิชำกำร 



 
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 7 ขั้นตอน  

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
     องค์ความรู้ที่จ าเป็น (knowledge) : เทคนิคการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI     
     ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
     ตัวชี้วัด : ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการ 

                เป้าหมายของตัวชี้วัด : ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI     
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทบทวน และ
พิจารณาเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็น ดังนี้ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มีปรัชญา:สร้างสรรค์ปัญญา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล , ปณิธาน : มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
อัตลักษณ์ :  องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม , เอกลักษณ์ : งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นั้น ท าให้สถาบันวิจัยได้ด าเนินการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ขึ้นเพ่ือ
การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย โดยการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกิจ และมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพ่ือเผยแพร่บทความ
วิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ 
ด้านการศึกษา  ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์   
2. เพ่ือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             
3.เพ่ือจัดท าวารสารส าหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในกลุ่ มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของ TCI โดยกระบวนการจัดท าวารสารมี
หลายขั้นตอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการบริหารจัดการ ลักษณะรูปเล่ม และการ
น าไปใช้อ้างอิง  
      วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า เริ่มจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารสถาบันวิจัยมีความคิดริเริ่มและเขียน
โครงการเพ่ือของบประมาณสับสนุน และเริ่มด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี 2557
จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีที่รับผิดชอบงานวารสารมีเพียง 1 คน และงาน
วารสารจะต้องด าเนินงานตลอดทั้งปี โดยจัดท าวารสารปีละ 3 ฉบับ ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลา
ป่วย หรือติดภารกิจ จึงต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่แทน และต้องมีความรู้เรื่องการจัดท าวารสาร  
        สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจะต้องมีการถ่ายถอดความรู้ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานด้านวาสาร เพื่อให้กับบุคลากรเพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้มีหน่วยงาน
ในและภายนอกเข้ามาขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าวารสารและเทคนิคต่างๆในการจัดท าวารสาร 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท าการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ฐาน TCI จากนั้นร่วมกันก าหนดปฏิทิน ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และปฏิทิน
ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธภาพสูงสุด 

 
 
 
 
           



 
 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
2.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาศึกษา ด าเนินการจัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ โดย ชุมชนนักปฏิบัติ
ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประสบการณ์เทคนิคกระบวนการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ฐาน TCIซ่ึงแต่ละคนได้น าเสนอวิธกีารปฏบัิติเฉพาะตัว ท่ีท าให้การประสานงานของตนประสบความส าเรจ็ 
หรือไม่ส าเร็จ ซึ่งมีประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที ่ ระยะเวลำ กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม 
1 25 ม.ค. 60 ประชุมการจัดท าแผนงาน แผน KM  

2 7 ก.พ. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

3 15 ก.พ. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

4 23 ก.พ.. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

5 16 มี.ค. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4  ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

6 20 เม.ย. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5  ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

7 16พ.ค. 60 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6  ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

8 16 มิ.ย. 60 จัดท าคู่มือ คู่มือ 

  
2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
3.1  รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน  

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการน าความรู้ที่ได้
จากด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และเมื่อมีเนื้อหา
ความรู้ที่ต้องการแล้ว จึงจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือจะน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
โดยการจัดเก็บความรู้ออกเป็นประเภทต่างๆ ที่ท าให้เข้าใจง่ายและค้นหาง่าย ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดความรู้ที่ได้ ดังนี้ ความรู้ที่ฝังอยู่กับตัวคน และความรู้ที่เห็นชัดงานวาสารที่มีอยู่แล้ว 
3.2 เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
          รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
  



 
 

4 กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ 
4.1  รายละเอียดการด าเนินงาน  
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาวิเคราะห์ เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมแล้วจัดท าเป็นคู่มือ “เทคนิคจัดท า
วารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI” และเตรียมน าเสนอต่อการประชุมบุคลากรประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือขอรับฟังข้อเสนอแนะ      

4.2  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
           รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
5.1  รายละเอียดการด าเนินงาน  
1. เผยแพร่คู่มือเทคนิคจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI  ให้กับบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณะหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา และทางfacebook สถาบันวิจัย
และพัฒนา   

2. น าคู่มือเทคนิคจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ฐาน TCI เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ เช่น
สื่ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น        

5.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
1. หนังสือเวียนไปยัง บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะและหน่วยงาน 
2. หน้าเว็บไซต์และ Facebook 

 
6 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

6.1  รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน  
จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม 

คู่มือจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรับรองการเข้าสู่ฐาน TCI น าคู่มือไปเผยแพร่ให้กับ คณะ หน่วยงาน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้โดยมี คณะ และหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมด้วย 
           6.2  เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

1. รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ภาพถ่ายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ใบลงทะเบียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

           4. แบบสอบถาม 
 

7 กำรเรียนรู ้
1.1 รายละเอียดการด าเนินงาน  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถอดบทเรียน และสรุปผลการเรียนรู้ จากการปฏิบัติตามคู่มือการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือกระบวนการจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือ
รับรองการเข้าสู่ฐาน TCI           

7.2  เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 แบบสอบถามและขอเสนอแนะจากผู้น าไปใช้ 



 
 
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

1. ควำมรู้ที่ได้และกำรกลั่นกรองควำมรู้ 
ความรู้ที่ได้คือการเทคนิคจัดท าวารสารเพื่อรองรับการเข้าสู้ฐาน TCI โดยได้รับควารู้และ 

ความเข้าใจ ขั้นตอนการจขัดท าวารสารและเทคนิคต่าง จากความรู้ที่ฝังในตัวบุคคล หรือความรู้ ที่เห็นชัดแจ้ง 
เช่น 1.การเลือกกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. การก าหนดรูปแบบเล่มวารสาร  3. การคัดเลือกบทความที่มี
คุณภาพเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร  4. อายุวารสารต้องก่ีปีถึงจะเตรียมตัวเข้าฐาน TCI ได้  5. การประชาสัมพันธ์          
6.การเก็บหลักฐานเพ่ือเตรียมตัวตรวจสอบจาก TCI 
 

2. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2.1 ภำยในหน่วยงำน  
      บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดได้ เช่น การคัดเลือกบทความ 

ที่มีคุณภาพ , การเข้าระบบเพ่ือตรวจรับบทความ การติต่อประสานงาน การให้ความรู้กับผู้ติดต่อด้านงานวารสาร
ซึ่งท าให้การด าเนิการในส่วนงานวาสารราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น เอกสารไม่หาย เนื่องรู้ระบบการจัดเก็บ
หลักฐานที่มีระบบ 

2.2 ภำยนอกหน่วยงำน  
        หน่วยงานภายนอกที่ได้ควมรู้จากคู่มือเทคนิคจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรับรองการเข้าสู่ฐานTCI  

มีการน าไปใช้ในวารสารตนเพื่อให้มีแนวทางในการจัดท าวารสารและให้เกิดประโยชน์มากข้ึน  
 

3. ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 
เทคนิคการติดต่อประสานงาน ความพึงพอใจของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 95 

 
ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนการจัดการความรู้ ค่าเป้าหมาย ผล 
คู่มือเทคนิคจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรับรองการ
เข้าสู่ฐาน TCI 

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าวารสารวิชาการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ฐาน TCI     

ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท าวารสารวิชาการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ฐาน TCI
และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้     

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
1.แบบตอบรับการน าไปใช้คู่มือเทคนิคการติดต่อประสานงาน 
2.แบบตอรับการน าไปใช้คู่มือเทคนิคจัดท าวารสารวิชาการเพ่ือรับรองการเข้าสู่ฐาน TCI 

 
 
 
 



 
 

4. สรุปกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มควำมรู้ 
4.1  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
-บุคลากรในหน่วยงานมีความสามัคคี 
-ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์และสนับสนุน 
-บุคลากรมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
       

  4.2  ปัญหำและอุปสรรค 
 -เวลาในการจัดประชุมไม่ตรงกัน จึงท าให้ขาดบุคลากรไปบางครั้ง 
 

5. กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
5.1 นวัตกรรม  
โดยก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยยังไม่ได้ส่งวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพ่ือเข้าพิจารณาให้อยู่ในฐาน TCI และเมื่อด าเนินการจัดการความรู้นั้น ได้น าองค์ความรู้เทคนิคจัดท า
วารสารวิชาการเพ่ือรับรองการเข้าสู่ฐาน TCI ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงส่งวาสารวิจัย
ราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าพิจารณาเพื่อเข้าอยู่ในฐาน TCI โดยใช้เทคนิคต่างๆที่ได้
จากการถอดองค์ความไปใช้ และได้รับการพิจารณาคัดเลือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และถูกจัดคุณภาพให้เป็น
วารสารกลุ่มที่ 2 โดยผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีย์การอ้างอิงวารสารไทย TCI ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560           
             

  



 
 

ภำพกิจกรรม กำรประชุมถอดองค์ควำมรู้  
เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  

"เทคนิคกระบวนกำรจัดท ำวำรสำรเพ่ือรับรองเข้ำสู่ฐำน TCI" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภำพกิจกรรม กำรประชุมถอดองค์ควำมรู้  
เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  

"เทคนิคกระบวนกำรจัดท ำวำรสำรเพ่ือรับรองเข้ำสู่ฐำน TCI" 
 

 

 

 



 
 

ภำพกิจกรรม กำรประชุมถอดองค์ควำมรู้  
เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  

"เทคนิคกระบวนกำรจัดท ำวำรสำรเพ่ือรับรองเข้ำสู่ฐำน TCI" 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


