
 

 

 

 

 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การเล่าประสบการณ์ที่น าข้อปฏิบัติที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 
ไปทดลองใช้ และเล่าประสบการณ์ที่ดีที่เพิ่มเติมจากเดิม สามารถน ามาเสริมในประเด็นความรู้ เรื่อง 

 

   การสร้างงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : การท าวิจัย (CoP : Community of Practice)  

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที2่  
วันที ่6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้จาก CoP ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างงานวิจัย มี 6 ข้อ  
ที่สามารถน าไปทดลองปฏิบัติได้ดังนี ้

 

 การท างานวิจัยนั้นจะต้องเริ่มจากการท าในเรื่องท่ีตนเองมีความสนใจใน
ศาสตร์ของตนเอง 

 หัวข้อวิจัยสามารถได้มาด้วยการอ่าน 
 ยอมรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการที่อ่านงานวิจัย พร้อมที่จะแก้ไขตาม

ค าแนะน า 
 ขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องท่ีไม่มีความรู้  
 เกิดจากปัญหาที่พบในการท างานการเรียนการสอน 
 การสังเกตปัญหาในพื้นที่และน ามาค้นคว้าต่อก็สามารถน ามาเป็นหัวข้อ

วิจัยได้ 
 



ผู้เล่าเร่ือง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ธีรโชติ  
เกิดแก้ว 

 

 
 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การ
เล่าประสบการณ์ที่น าข้อปฏิบัติที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 
ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน และ
เล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถน ามาเสริมใน
ประเด็นความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัย 

 

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 
คือปัญหาที่อาจารย์หลายคนได้ประสบนั้นคือการไม่มี
เวลาที่จะลงมือท าวิจัย หรือภาระงานอ่ืนอ่ืนที่มากไป ซึ่ง
ในการท าวิจัย ถ้าเรามีการก าหนดประเด็นที่เราสนใจเป็น
จุดเริ่มต้นก่อน เช่นงานที่ผมท าผมก็เริ่มจากจุดนี้ และถ้า
ให้ดีควรเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเช่นกัน และควรมี
การศึกษางานวิจัยจากที่ต่าง ๆ ที่ลงในวารสารที่มี
มาตรฐานว่ามีการลงมือท าวิจัยในเรื่องนั้นมากน้อยแค่
ไหน  ซึ่งสะท้อนถึงงานที่เราท าอาจจะมีคนท าเยอะแล้ว
หรือถ้ามีคนท าวิจัยในประเด็นที่เราสนใจน้อยเกินไปก็จะ
มีปัญหาเรื่องแหล่งอ้างอิงเป็นต้น  

 

อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือหัวข้อ
เรื่องที่เราอยากท าวิจัยนั้น สามารถท าการวิจัยได้จริงไหม 
เช่น ในกรณีที่พระภิกษุสนใจในการศึกษากรณีวิจัยเรื่อง
ศาสนาอิสลาม แต่เนื่องจากเป็นพระท าให้มีข้อจ ากัด
มากมายเป็นต้น ซึ่งข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นบางทีเกี่ยวเนื่องกับ
ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยด้วย ขอยกตัวอย่างตนเองอีก
เล็กน้อย อย่างผมถนัดภาษาบาลี เมื่อผมท าวิจัย เรื่อง
ยันต์ที่เป็นอักขระโบราณ ฯ ก็ท าให้มีความเป็นไปได้ใน
การท าวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิก็ยอมรับในการท างาน
เช่นกัน 

ขอเล่างานวิจัยที่ท าเสร็จไปแล้วเร็ว ๆ นี้ เป็น
งานวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยชิ้นนี้นั้นผมเริ่มจากการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยการหาวิธีการพัฒนาการเรียน
ของนักศึกษา โดยการทดลองใช้กรณีศึกษายกตัวอย่างให้
นักศึกษาเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการทดลอง บวกกับการใช้
วิธีการสื่อสารการแสดงตัวอย่างการเป็นกัลยาณมิตร และ
มีอีกวิธีคือการใช้สื่อที่เหมาะสมในการหาวิธีช่วยนักศึกษา
ฉะนั้นหัวข้อวิจัยมาจากปัญหาในการเรียนการสอน ในชั้น
เรียน สังเกตและรวบรวมประเด็นที่เป็นปัญหา ก็น ามาสู่
การท าวิจัย 

 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

การท างานวิจัยนั้นจะต้อง
เริ่มจากการท าในเรื่องที่
ตนเองมีความสนใจใน
ศาสตร์ของตนเอง 
หัวข้อวิจัยสามารถได้มาด้วย

การอ่าน 
ยอมรับข้อคิดเห็นของ

คณะกรรมการที่อ่าน
งานวิจัย พร้อมที่จะแก้ไข
ตามค าแนะน า 
ขอค าปรึกษาจาก

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ไม่มี
ความรู้  
เกิดจากปัญหาที่พบในการ

ท างานการเรียนการสอน 
การสังเกตปัญหาในพ้ืนที่

และน ามาค้นคว้าต่อก็
สามารถน ามาเป็นหัวข้อ
วิจัยได้ 
 
ประเด็นความรู้ใหม่ 

 การรับฟังปัญหาของ
นักศึกษา แล้วมาขอรับ
ค าปรึกษา แล้วน ามา
สังเคราะห์ จ าแนกออกเป็น
ด้าน ๆ ก็น ามาสู่หัวข้อวิจัย
ได้ 

 



ผู้เล่าเร่ือง รายละเอียดของเร่ือง สรุปความรู้ที่ได้ 
 ผมพบว่าการรับฟังปัญหาของนักศึกษา หรือเวลา

ที่นักศึกษาประสบปัญหาต่างๆ แล้วมาขอรับค าปรึกษา 
อย่างการเรียน การท าแบบฝึกหัด การท างานกลุ่ม ซึ่งพอ
จ าแนกออกเป็นด้าน ๆ ก็น ามาสู่หัวข้อวิจัยได้  

 

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 
คือการหาหัวข้อวิจัยนั้นเราอาจต้องมีการคิดก าหนด
หัวข้อหลายหัวข้อ ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องที่จะท านั้นดีหรือไม่
ดี เราค่อย ๆ ตกแต่งเพ่ิมประเด็น แต่ต้องเป็นสิ่งที่เรา
สนใจจะศึกษาด้วย เราจะต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าถาม 
กล้าน าเสนอ กล้าเผชิญ และกล้าหาญที่จะพัฒนางาน
ตนเองจากสิ่ งผิ ดพลาดในงานตนเอง  การ พ่ึ งพา
กัลยาณมิตร หรือผู้ รู้ ให้ช่ วย อ่านงานก็ช่ วยได้มาก 
โดยเฉพาะในบางเรื่องที่เรามีประสบอุปสรรคในการเขียน
วิจัย เป็นต้น 

 

 

วาทะเด็ด 
 

เราจะต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าถาม กล้าน าเสนอ กล้าเผชิญ  
และกล้าหาญที่จะพัฒนางานตนเองจากสิ่งผิดพลาดในงานตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อาจารย์  

ดร.พัชรินทร์  
บูรณะกร 

 

 
 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ 
การเล่าประสบการณ์ที่น าข้อปฏิบัติที่ดีจาก CoP  
ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่
สอดคล้องกัน และเล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่ง
สามารถน ามาเสริมในประเด็นความรู้ เรื่อง การสร้าง
งานวิจัย 

 

ในฐานะที่ เป็นผู้ท าวิจัยและเป็นอาจารย์ผู้
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ใน
การท าวิจัยว่า ผู้วิจัยจะต้องมีความอดทน เพราะในการ
ท างานวิจัยจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก เพราะเราไม่
สามารถท างานวิจัยของเราในเวลางานได้เลย ต้องใช้
เวลานอกเวลางานในการท าวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และ
งานวิจัยต้องใช้เวลาและสมาธิ 

 นอกจากนี้ผู้วิจัยจะต้องจัดสรรเวลามาท าวิจัย 
โดยก่อนท าต้องถามตนเองก่อนว่า เราอยากรู้เรื่องอะไร 
และเรามีปัญหาอะไร เพื่อจะเป็นการตั้งสมมติฐานใน
การท าวิจัยต่อไป  

 ทุนวิจัยก็เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องค านึงถึงเช่นกัน 
เพราะถ้าหาทุนวิจัยจากภายในนั้น เราสามารถเลือก
หัวข้อในการท าวิจัยตามที่ เราสนใจได้ แต่ทุนวิจัย
อาจจะน้อย  แต่ถ้าเราอยากได้ทุนวิจัยจากภายนอก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะให้งบในการท าวิจัยค่อนข้างมาก นั้น
เราอาจจะไม่ได้ท างานวิจัยในหัวข้อที่เราสนใจอยาก
ท าก็ ได้  แต่ เ ราต้องท าตามหัว เรื่ อ ง วิจั ยที่ ทาง
หน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้ก าหนด และ
ในบางครั้งในการขอทุนประเภทนี้เราต้องมีการท าวิจัย
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือท าให้หน่วยงาน
นั้นๆ สนใจที่จะให้ทุนวิจัยแก่เรา ซึ่งดร.พัชรินทร์เองได้
ท างานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก  หน่วยงาน
ภายนอกจ านวน 2 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 การท างานวิจัยนั้นจะต้อง
เริ่มจากการท าในเรื่องที่
ตนเองมีความสนใจใน
ศาสตร์ของตนเอง 

 หัวข้อวิจัยสามารถได้มา
ด้วยการอ่าน 

 ยอมรับข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่อ่าน
งานวิจัย พร้อมที่จะแก้ไข
ตามค าแนะน า 

 ขอค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ไม่มี
ความรู้  

 เกิดจากปัญหาที่พบใน
การท างานการเรียนการ
สอน 
 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

 คือ เรื่องแรกเป็นการท าวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนการ
สอนวรรณคดีไทย เรื่องที่ สองเกี่ยวกับสวัสดิการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การได้ทุนวิจัยภายนอกนั้นมีข้อดี คือ จะมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยงคอยพัฒนางานวิจัยให้มีมิติ
หลายด้านทั้งเชิงลึกและพัฒนาขั้นตอนการท าวิจัยให้
สามารถน าไปใช้ในกลุ่มประชากร เป็นต้น  

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 
คือ ดร.พัชรินทร์ กล่าวว่าสิ่งที่ยากท่ีสุดในการท างานวิจัย
ก็คือ ไม่มีหัวข้อในการท า ดังนั้น ในขั้นตอนนี้อาจจะต้อง
มีคนช่วยคิด อาจจะต้องมาคุยกัน ดูว่าตนเองสนใจเรื่อง
อะไร อีกทางหนึ่งที่อาจจะเป็นที่มาของหัวข้อในการ
ท างานวิจัยก็คือ อ่านบทความวิชาการ เพราะปัจจุบัน
บทความวิชาการนั้นจะเป็นการเขียนบทความเชิงวิจัย
นั่นเอง 

ประเด็นความรู้ใหม่ 

 การได้ทุนวิจัยภายนอกนั้น
เราต้องคิดหัวข้อวิจัยตาม
ประเด็นทีห่น่วยงาน
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยเป็นผู้
ก าหนด 

วาทะเด็ด 
 

  “การท าวิจัยต้องท าในสิ่งที่ตนเองสนใจ ไม่อยา่งน้ันจะไม่สนุก” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อาจารย์  
ดร.สุธิดา  

สุนทรวิภาต 

 

ประเด็นความรู้ในการท า CoP ครั้งนี้ คือ การ
เล่าประสบการณ์ที่น าข้อปฏิบัติที่ดีจาก CoP  ครั้งที่ 1 
ไปทดลองใช้ หรือมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน และ
เล่าประสบการณ์ที่ดีเพิ่มเติม ซึ่งสามารถน ามาเสริมใน
ประเด็นความรู้ เรื่อง การสร้างงานวิจัย 
 

ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ CoP  ครั้งที่ 1 
คืออาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ที่เริ่มต้นการท าวิจัยว่า
หัวข้อได้มาจากการพูดคุยปัญหาการเรียนการสอนในชั้น
เรียนกับเพ่ือนร่วมงานแล้วจึงร่วมกันท าวิจัย แต่หัวข้อ
ที่มาจากความสนใจยังไม่สามารถน ามาเขียนได้เลย ต้อง
อ่านงานวิจัยทีเกี่ยวข้องให้มากที่สุด  

การอ่านผลการวิจัยแต่ละเรื่อง อ่านทุกเรื่องต้อง
มีการจดบันทึกจ าแนกการสรุปย่อจากการอ่านให้ชัดเจน
เพ่ือจัดกลุ่มความคิด จัดล าดับงานวิจัย จัดกลุ่มวิธีการ จัด
กลุ่มตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้ง วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการท า
วิจัย กรอบแนวความคิด วิธีการเก็บข้อมูล ผลที่ได้ การ
อ้างอิง และสรุป ตามความเข้าใจจากที่อ่าน ทั้งนี้การ
สังเคราะห์เนื้อหางานวิจัยท าให้สามารถมองเห็นภาพของ
ขั้นตอนการท าวิจัยตนเองด้วย  

อาจารย์ดร.สุธิดา ได้เล่าถึงการสอนนักศึกษา
ปริญญาโทก็ใช้วิธีนี้  ที่แนะน าให้นักศึกษาสรุปเป็น
ความคิดและค าพูดของผู้วิจัย นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การ
ท าวิจัยจากงานวิจัยของผู้อื่น 

 

การอ่านงานวิจัยยังช่วยลดปัญหาการท าวิจัยของ
นักศึกษาได้มากทั้งการหาหัวข้อ กรอบแนวคิด ขั้นตอน
การท าวิจัย เป็นต้น ถึงแม้ว่างานของนักศึกษาที่ เรา
สั่งงานไปนั้นยังพบปัญหาการคัดลอกและตัดแปะ แต่
อย่างไรก็ตามจากการซักถามในชั้นเรียน การอ่านและ
วิพากษ์งานวิจัยยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้เข้าใจงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ  สรุปการอ่านท าให้เกิดแรงบัลดาลใจใน
การท าวิจัยของนักศึกษา 

 
 
 
 
 

ประเด็นความรู้ที่ 
ทดลองแล้วได้ผล 

 การท างานวิจัยนั้นจะต้อง
เริ่มจากการท าในเรื่องที่
ตนเองมีความสนใจใน
ศาสตร์ของตนเอง 

 หัวข้อวิจัยสามารถได้มาด้วย
การอ่าน 

 เกิดจากปัญหาที่พบในการ
ท างานการเรียนการสอน 
 
ประเด็นความรู้ใหม่ 

 การอ่านงานวิจัยต้องมีการ
จดบันทึกจ าแนกหัวข้อที่
อ่าน เพราะจะท าให้จัดกลุ่ม
การสังเคราะห์งานวิจัย
ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้
อย่างชัดเจน ท าให้สะดวก
ต่อการน าไปใช้ในสนับสนุน
งานวิจัยตนเอง 



 

ผู้เล่าเร่ือง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 ปัญหาที่พบในการท างานวิจัย คือการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลถึงแม้จะสามารถค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตได้ 
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งงานวิจัยบางส่วนที่
ตีพิมพ์เผยแพร่จะมีเฉพาะบทคัดย่อ ท าให้ต้องเสียเวลาใน
การเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ เช่น หอสมุด
จุฬาลงกรณ์ ฉะนั้นการท ากรอบแนวคิดงานวิจัย การ
ก าหนดตัวแปรต้องชัดเจน เพราะการเดินทางไปค้นคว้า
ในแต่ละครั้งต้องค้นให้มากที่สุด ให้ครอบคลุมในสิ่งที่เรา
จะต้องศึกษางานวิจัย 

 

 

วาทะเด็ด 
 

การอ่านท าให้เกิดแรงบัลดาลใจในการท าวิจัยของนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

         

 

 

 

ภาพกิจกรรมการเล่าเรือ่งที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กลุ่มชุมชนคนท ำงำน เร่ือง กำรสร้ำงงำนวจิัย ครัง้ที่2  

วันที ่6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 
 

 

กำรสร้ำงงำนวิจัย ครัง้ที่2 



 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

1 ผ.ศ.นิก สุนทรธัย  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์  หาญมนตรี  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ เกิดแก้ว 

5 อาจารย์ ดร. สุธิดา สุนทรวิภาต 

6 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ บูรณะกร 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ชูเดช 

8 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

9 อาจารย์กรองกาญจน์  คงวงศ์ญาติ 

10 อาจารย์ศุชญา  สนสี 

11 อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน  

12 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล  

13 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

14 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข 

15 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่องที่น าข้อปฏิบัติที่ดีน าไปใช้ในการท างาน 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)  

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที2่  
วันที ่6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 



รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์  
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง การสร้างงานวิจัย ครั้งที่2  
วันที ่6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณเอื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

คุณอ านวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

คุณประสาน อาจารย์ศุชญา  สนสี 

คุณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรโชติ เกิดแก้ว 

อาจารย์ ดร. สุธิดา สุนทรวิภาต 

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ บูรณะกร 

คุณลิขิต อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข           

อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล           

การจัดการทั่วไป อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

เลขาโครงการฯ (KM) อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

ผู้ร่วมสกัดความรู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์  หาญมนตรี  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล            

 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

 อาจารย์กรองกาญจน์  คงวงศ์ญาติ 

 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข                     

 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

 อาจารย์ศุชญา  สนสี 

 อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

 
 
 
 
 



คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นิก สุนทรธัย 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อารีลักษณ์ 
หาญมนตรี 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นพรัตน ์ ธนานุรักษากุล 

 

 

ดร.ธงชัย  หงส์จร 
 

 

อาจารย์นัฐธิยา 
บุญอาพัทธิ์เจริญ 

 

 

อาจารย์กรองกาญจน์  
คงวงศ์ญาติ 

 
 

อาจารย์ 
ศุชญา  สนส ี
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คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์สุภาพร   

กวินวศิน 
 

 

อาจารย์สุดารัตน์  
จันทร์เพิ่มพูนผล 

 
 

อาจารย์พิชญ์สินี   
ขาวอุไร 

 

 

อาจารย์ศาริณี  
ตั้งอุทัยสุข 

 

 

อาจารย์วชิรา  
เจริญจิตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


