
 

 

 

 

ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 

ผศ.คณพศ  
สิทธิเลิศ 

 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่จะพูดคุยมี 2 ประเด็นดังนี้ 
1. วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย  
2. วิธีการก้าวข้ามปัญหาในการท าวิจัย  

   
วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย 

1. การท างานวิจัยนั้นจะต้องเริ่มจากการท าในเรื่องที่ตนเองมี
ความสนใจในศาสตร์ของตนเอง ทั้งนี้การพูดคุยกับเพ่ือน
ร่วมงานสายเดียวกัน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง การไปเข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ก็สามารถก่อให้เกิดหัวข้อ
วิจัยที่น่าสนใจได้  

2. หัวข้อวิจัยสามารถได้มาด้วยการอ่านเช่นกัน เพราะการอ่าน
จะท าให้เปิดโลกทัศน์ และก่อให้เกิดข้อค าถาม หรือข้อสงสัย
ซึ่งอาจจะน ามาซึ่งการค้นหาค าตอบและน าไปสู่งานวิจัย 

3. เมื่อเราได้ข้อมูล หรือประเด็นปัญหา เราต้องลงมือปฏิบัติ 
โดยเริ่มจากการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้ละเอียดครอบคลุม
ประเด็นที่จะศึกษา 
 

      งานวิจัยเป็นสว่นหนึ่งของบทบาทหน้าที่อาจารย์ ดังนั้น เรา
ไม่ควรคิดว่าการท าวิจัยวิจัย ให้คิดเสมอว่าเล่มแรกจะเป็นเล่มที่
ยากท่ีสุด แต่ถ้าเราท างานวิจัยไปเรื่อยๆ เราก็จะมีความคิดท่ีเป็น
ระบบซึ่งเปรียบเหมือนการจัดดอกไม้   

 
 
 
 
 
 

 การท างานวิจัยนั้น
จะต้องเริ่มจากการท า
ในเรื่องที่ตนเองมีความ
สนใจในศาสตร์ของ
ตนเอง 

 หัวข้อวิจัยสามารถ 
ได้มาด้วยการอ่าน 

 เมื่อได้ประเด็นปัญหา 
ต้องลงมือปฏิบัติโดย 

เริ่มจากการเขียนโครง
ร่างงานวิจัย 

  

วิธีการก้าวข้ามปัญหาระหว่างการท างานวิจัย 
 

       ผู้วิจัยต้องบอกตนเองอยู่เสมอว่า ตนเองไม่จ าเป็นต้องรู้
ทุกเรื่อง แต่ต้องรู้จักขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
ตนเองไม่มีความรู้ เช่น เรื่อง สถิติ ผู้วิจัยไม่ควรกังวลกับเรื่อง
การคิดค่าสถิติ เพราะสามารถจ้างนักสถิติในการคิดค่าสถิติได้ 

 

 

 รู้จักขอค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
ตนเองไม่มีความรู้  

 ยอมรับข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการที่อ่าน
งานวิจัย  
 

 

 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : การท าวิจัย (CoP : Community of Practice)  

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง วิธีการสร้างงานวิจัย 
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
 ผู้วิจัยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ผู้วิจัยต้องคิดว่าเราท างานวิจัยไป

เพ่ืออะไร ให้เราคิดถึงเป้าหมายนั้นเอาไว้ เพราะจะท าให้เรามีก าลังใจ
ในการท าวิจัยมากข้ึน 

       อีกประเด็นที่ส าคัญคือ ผู้วิจัยต้องลด ego ของตน โดยยอมรับ
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการที่อ่านงานวิจัย พร้อมที่จะแก้ไขตาม
ค าแนะน าดังกล่าว 

 พร้อมที่จะแก้ไขตาม
ค าแนะน า 

 

วาทะเด็ด 
 งานวิจัยช้ินแรกยากมากที่สุด งานวิจัยช้ินต่อไปจะง่ายมากขึ้น 
 มองลบให้เป็นบวก 
 เมื่อเจอปัญหาต้องฝ่าอุปสรรคไปให้ถึงเป้าหมาย 
 การท าวิจัยเหมือนการขี่จักรยาน ถ้าเราไม่เริ่มหัดขี่จักรยาน เราก็จะไม่มีวันขี่จักรยานได้ แต่ถ้าเราขี่จักรยาน

เป็นแล้ว เราก็จะข่ีจักรยานได้ตลอดชีวิต  
 งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่อาจารย์ ดังนั้น เราไม่ควรคิดว่าการท าวิจัยวิจัย ให้คิดเสมอว่าเล่ม

แรกจะเป็นเล่มที่ยากที่สุด แต่ถ้าเราท างานวิจัยไปเรื่อยๆ เราก็จะมีความคิดที่เป็นระบบซ่ึงเปรียบเหมือนการ
จัดดอกไม้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

ผศ.จริยาวัตน์  
โลหะพูนตระกูล 

 

 

วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย 
อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์ของตนก่อนมาท างานวิจัย

ว่าเดิมทีนั้น ปัญหาหลาย ๆ อย่าง ที่เรามอง หรือดูอยู่ทุกวันนี้ คน
มักจะมองข้ามมันไป เพราะหลายสิ่งที่เรามองข้ามไปนั้น เกิดจากความ
เคยชินเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ท าให้เรามองข้ามถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่
อาจจะนับได้ว่านั่นคือปัญหาที่เรื้อรังในชุมชน  แต่เมื่อหลังจากที่ได้มี
การสั่งสมประสบการณ์ลงพ้ืนที่บ่อย ๆ และได้สัมผัสกับชุมชนหลาย
รูปแบบท าให้มีมุมมองในการมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น
ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตที่ชัดเจนตรงกับบริบทของ
ชุมชนเราก็จะพบปัญหาที่ควรน ามาศึกษาวิจัย  

 ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มสังเกตมากขึ้น เราจะเริ่มค้นคว้าหา
สิ่งที่ตนเองสนใจ จากนั้นการลงมือท าอย่างจริงจังงานวิจัยจะค่อยๆ
เกิดขึ้น อาจารย์ได้กล่าวว่าตนเองก็ได้ประสบปัญหาในการท าวิจัย
เหมือนกันกับผู้ อ่ืน     ทั้งเรื่องการแก้ไขแนวคิดงานวิจัย วิธีการ
รวบรวมข้อมูลและอ่ืน ๆอีกมากมาย ซึ่งในครั้งแรกคนท าวิจัยจะมี
ความเครียด แต่หลังจากได้กลับไปตั้งสติและเริ่มลงมือแก้ไขงานวิจัย
แล้วความเครียดลดลงและพบว่าเราก็สามารถที่จะท าวิจัยได้ เพราะ
คนที่สามารถช่วยแก้ไขให้ผลงานเราออกมาดีได้คือผู้ เชี่ยวชาญที่อ่าน
งานวิจัยจากภายนอกที่ช่วยชี้แนะมา ข้อมูลเหล่านั้นล้วนมีประโยชน์
อย่างมากต่อการท างานวิจัย     เพราะเมื่อไรที่มีการแก้ไขเนื้อหาที่เรา
ท าในงานวิจัยถือว่าเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นผู้ลงมือท างานวิจัยอย่าไป
เครียดเมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ไขอะไร    ให้ลงมือแก้ไขปัญหาจะค่อย ๆ 
หมดไป  อาจารย์ยังกล่าวเสริมอีกว่าเมื่อพบอุปสรรคทุกครั้งให้เรานึก
ถึงเป้าหมายในการท าวิจัยว่าเราตั้งเป้าหมายอะไร สิ่งที่เราสนใจคือ
อะไร เพ่ือช่วยเป็นแรงผลักดันให้ท างานวิจัยต่อไป 

 

 

 การลงพ้ืนที่จริง
ท าให้ได้สังเกต
ปัญหาในพื้นที่
และน ามาค้นคว้า
ต่อก็สามารถ
น ามาเป็นหัวข้อ
วิจัยได้ 

 การลงมือท างาน
วิจัยให้ผู้วิจัยแน่ว
แน่วต่อเป้าหมาย
ของตนเอง 

 ให้ลงมือท า จะ
ช่วยลดความ 

เครียดและงาน 

วิจัยจะยัง
ด าเนินงานได้
ต่อเนื่อง 

 วิธีการก้าวข้ามปัญหาในการท าวิจัย 
1. วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ผู้วิจัยต้องปล่อยวางความเป็นอัตตาของ

ตนเอง (ego) ก่อน ทั้งนีผู้้วิจัยต้องเป็นคนที่ใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง โดยผู้วิจัยต้องค านึงถึงเป้าหมายของตนเองที่วาง
เอาไว้  

2. ในการท างานวิจัยส าหรับอาจารย์นั้นคือการก้าวข้ามทิฐิของ
ตน เพราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งทิฐิ เราจะประสบกับความเครียดและไม่
สามารถสานต่องานที่เราตั้งใจได้ ดังนั้น เราจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ 
และมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าเราท าเพ่ืออะไร พร้อมทั้งก าหนด
เป้าหมายของความต้องการของตนในอนาคตอย่างชัดเจน 

 

 

 ผู้วิจัยต้องเป็นคน
ที่ใจกว้าง 
ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

วาทะเด็ด 

 ผู้วิจัยต้องปล่อยวางความเป็นอัตตาของตนเอง  
 การท างานวิจัยส าหรับอาจารย์นั้นคือการก้าวข้ามทิฐิของตน 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อาจารย์  
ดร.สุธิดา 

สุนทรวิภาต 
 

 
 

 

 
วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย 

 
จุดเริ่มต้นของการท าวิจัย เกิดจากการพูดคุยและ

ปรึกษากับอาจารย์ศุชญา สนสี (อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) ในเรื่องการเรียนการสอนว่ามีความคิดเห็น
อย่ าง ไรและพบปัญหาอะไรบ้าง ในเรื่ องการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การออกเสียงควบกล้ าของนักศึกษา การท าวิจัย
ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าในการท าวิจัยว่ามีความเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ภาระงานสอน
และข้อจ ากัดของเวลาในการท างานวิจัย 

  ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการได้หัวข้อการวิจัยเกิดจากการ
ท างาน ประสบการณ์ และได้พบปัญหา จึงเกิดความต้องการที่
จะค้นหาค าตอบ ทดสอบและพิสูจน์งานวิจัยที่เคยมีการศึกษา
ค้นคว้าไว้ในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษ ว่าไม่พบ
ประเด็นตามที่ได้มีการน าเสนอไว้ ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวไม่พบปัญหาดังกล่าวตามที่มีการศึกษาวิจัยเอาไว้  ซึ่ง
ตอนนี้ความคืบหน้าของงานวิจัย อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล 

 

 
 

 
 

      การไดม้าซึ่ง โครง
ร่างการวิจัย 
 เกิดจากปัญหาที่พบใน

การท างานการเรียน 
การสอน 

 ความสนใจ  
 การอ่าน  
 การลงมือปฏิบัติท า 

โครงร่างการวิจัย
(Proposal)แล้วเรียนรู้
ไปกับการท างาน 

 วิธีการก้าวข้ามปัญหาในการท าวิจัย 
           ปัญหาที่พบในการท าวิจัยคือเรื่องของภาระงานสอน 
และปัญหาจากการท าวิจัย คือในการวิเคราะห์ข้อมูล พบปัญหา
ในเรื่องการวิเคราะห์สถิติ โดยเลือกใช้การ Tally ข้อมูล(ซึ่งเป็น
วิธีการแบบเก่า ท าให้เสียเวลา) วิธีการแก้ไขปัญหา ควรปรึกษา
กับผู้ที่มีความรู้การใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล หรือ
ควรศึกษาจากผลการวิจัยของผู้ที่ใช้สถิติลักษณะเดียวกันเพ่ือท า
ให้ประหยัดเวลามากข้ึน 

 
     การแก้ปัญหาเรื่ อง
การวิเคราะห์ข้อมูลมีวิธี 
ดังนี้ 
 ก

ารใช้โปรแกรม SPSS  
 ศึ

กษาจากงานวิจัยที่ใช้
สถิติลักษณะเดียวกัน 

วาทะเด็ด 
 

การท าวิจัยต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าในการท าวิจัยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  
 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
อาจารย ์

ณัฐสกลพัชร  
เชาว์วรศิษฐ์ 

 

วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย 
 

แรกเริ่มเลยอาจารย์มองว่าการท าวิจัยเป็นเรื่องค่อนข้าง
ยาก และขณะที่เรียนในระดับปริญญาโทนั้นก็ได้เคยท าวิทยานิพนธ์
มาแล้ว ต่อมาอาจารย์ก็ได้มีโอกาสพูดคุย ปรึกษาอาจารย์ ผศ.ดร.
วิทยา จีระเดชากุล ซึ่งท่านเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ และได้แนวคิดใหม่จากท่านอาจารย์วิทยา ท่านได้
ให้เหตุผลว่า การท าวิจัยจะเอ้ือประโยชน์กับวิชาที่สอน (โดย
เนื้อหาวิชาส่วนใหญ่ที่สอนมักจะเป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ) และปัญหาที่มักพบได้บ่อยคือปัญหาเกี่ยวกับ
การออกเสียง และปัญหาเกี่ยวกับทักษะการฟัง ซึ่งการท าวิจัยจะ
เป็นการสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว 
อาจารย์จึงเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจที่จะท างานวิจัย 
         จากจุดนั้นท าให้อาจารย์เริ่มที่จะค้นคว้าหาข้อมูล และ
น าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีตขณะที่เรียนที่สหรัฐอเมริกา มา
ทบทวน ประยุกต์ เข้ากับการท าวิจัย อาจารย์เล่าว่า ตอนที่อยู่ที่
อเมริกา ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันท่ีนั่น ซึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนมากจะท างานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษา 
และสังเกตเห็นว่า เด็ก ๆ ลูก ๆ ของครอบครัวนี้สามารถใช้ภาษาได้
ดี ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมท่ีมีการใช้ภาษาต่างชาติกันอยู่
เป็นประจ า และสิ่งนี้เองก็ถือเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์อยากไข
ข้อสงสัย จึงเริ่มท างานวิจัย 

ในการท าวิจัย อาจารย์จะให้น้ าหนักไปที่ทฤษีีก่อน 
จากนั้นจึงเริ่มหาข้อมูลประกอบ อ่านจากข้อมูลต่าง ๆ ค้นคว้า ท า
เรื่อย ๆ และหากมีข้อมูลอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเก็บไว้ ก็จะกลับไป
ทบทวนอีกครั้ง 

 
 

 

 ในการเริ่มท าวิจัย 
ให้มองจากสิ่งที่
ตัวเองถนัด และต้อง
อยู่กับมัน  

 การท าวิจัยจะท าให้
เราสามารถเห็น
ปัญหาโดยเฉพาะ
ปัญหาในการท างาน 
และหาวิธีการ  การ
แก้ปัญหาที่ผ่านการ
พิสูจน์ว่าส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาได้จริง
ซึ่งเป็นการ
พัฒนาการท างาน ๆ 
ไห้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 วิธีการก้าวข้ามปัญหาในการท าวิจัย 
 

          ปัญหาหลัก ๆ ในการท าวิจัยของอาจารย์คือ การเก็บ
ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง และการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่มีการแปรผัน ไม่
ว่าจากปัจจัยใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจารย์มองว่า หากเราพยายามคิด
และท าอะไรให้ง่ายขึ้น เราก็จะสามารถข้ามปัญหานี้ไปได้ หรือเรียก
ง่าย ๆ ว่า ปรับไปตามสภาพแวดล้อม และความเป็นจริง  

 

วาทะเด็ด 

 การท าวิจัยจะเป็นการสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

 หากเราพยายามคิดและท าอะไรให้ง่ายข้ึน เราก็จะสามารถข้ามปัญหานี้ไปได้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ปรับไป
ตามสภาพแวดล้อม และความเป็นจริง 

 



 

 

 

 

     

 

 

ภาพกิจกรรมบันทึกการเล่าเรือ่ง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง วิธีการสร้างงานวิจัย 
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

 
 

วิธีการสร้างงานวิจัย 



 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ 
1 ผศ.จริยาวัฒน์  โลหะพูนตระกูล 

2 อาจารย์ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต 

3 ผศ.คณพศ  สิทธิเลิศ 

4 อาจารย์ณัทสกลพัชร  เชาว์วรเศิษฐ์  

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์  หาญมนตรี 

7 อาจารย์กรองกาญจน์  คงวงศ์ญาติ 

8 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

9 อาจารย์ศุชญา  สนสี 

10 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 

11 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข 

12 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล 

13 อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 

14 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

15 อาจารย์รัชนีพร  ศรีรักษา 

16 อาจารย์กิตติ์รวี  แพรม่วง 

17 อาจารย์ศุภประวัติ  สันทัด 

18 อาจารย์ศุภชาติ  โพธิ์โชติ 

19 อาจาย์วีรธิป  ชิโนรักษ์ 

20 อาจารย์เมทิยา  เครือวัลย์ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่าเรื่อง 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กลุ่มชุมชนคนท างาน 
กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง วิธีการสร้างงานวิจัย  

วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

 



 
 
 

 
 

คุณเอ้ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

คุณอ านวย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 

คุณประสาน   อาจารย์ศุชญา  สนสี 

คุณกิจ  ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ 

 ผศ.จริยวัตน์ โลหะพูนตระกูล 

 ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต 

 อาจารย์ณัฐสกลพัชร เชาว์วรศิษฐ์ 

คุณลิขิต  อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน 
 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 
 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข                     
 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล        

เลขาโครงการฯ (KM)  อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 

การจัดการทั่วไป  อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ  

ผู้ร่วมสกัดความรู้/ 
คุณเยี่ยมเยือน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีลักษณ์  หาญมนตรี  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 
 อาจารย์สุดารัตน์  จันทร์เพิ่มพูนผล            
 อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 

 อาจารย์กรองกาญจน์  คงวงศ์ญาติ 
 อาจารย์สุภาพร  กวินวศิน  
 อาจารย์กิตติ์รวี  แพรม่วง 
 อาจารย์ศุภชาติ  โพธิ์โชติวัลย ์

 อาจารย์พิชญ์สินี  ขาวอุไร 
 อาจารย์ศาริณี  ตั้งอุทัยสุข                     
 อาจารย์วชิรา  เจริญจิตร์ 
 อาจารย์ศุชญา  สนสี 
 อาจารย์รัชนีพร  ศรีรักษา 
 อาจารย์เมทิยา  เครือ 
 อาจารย์ศุภประวัติ  สันทัด 
 อาจารย์วีรธิป  ชิโนรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์  
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

กลุ่มชุมชนคนท างาน เรื่อง วิธีการสร้างงานวิจัย 
วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

 



คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นิก สุนทรธัย 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อารีลักษณ์  หาญมนตรี 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 
 

 

ดร.ธงชัย  หงส์จร 
 

 
อาจารย์นัฐธิยา 

บุญอาพัทธิ์เจริญ 
 

  
อาจารย์กรองกาญจน์  

คงวงศ์ญาติ 
 

 
อาจารย์ศุชญา  สนส ี
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คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์สุภาพร   

กวินวศิน 
 

 

อาจารย์สุดารตัน์  
จันทร์เพิ่มพูนผล 

 

 

อาจารย์พิชญ์สินี   
ขาวอุไร 

 

 

อาจารย์ศาริณี  
ตั้งอุทัยสุข 

 

 

อาจารย์วชิรา  
เจริญจิตร ์

 

 
 
 


