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คำนำ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาคน 

พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่สูญหายไป และสามารถนำมา

สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลอ่ืนทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ทั้งยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้นั้น ๆ 

ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ จากคณาจารย์หลากหลาย

สาขาวิชา ดังนั้นกระบวนการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กลไกหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการดังกล่าว

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ที่แท้จริง 

 คณะนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ

ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2561 โดยให้ชื่อโครงการว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

นิเทศศาสตร์รุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ” เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการมา

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ และยังมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำผลของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการเขียนบทความวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการหารือและหาแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมร่วมกันระหว่างวิทยากร ได้แก่ ผศ. 

เมตตา ดีเจริญ และอาจารย์พรทิพย์ นิพพานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความทางนิเทศศาสตร์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ประจำ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงไดร้วบรวมองค์ความรู้ในการเขียนบทความ

วิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและทำให้องค์

ความรู้ในด้านดังกล่าวถูกถ่ายทอดและเข้าใจตรงกันอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลอีกด้วย 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลหน่วยงาน 

1. ชื่อหน่วยงาน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2. ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้จัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 2534 โดยมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เพียงสาขาวิชาเดียว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้พัฒนาการเรียน

การสอนเป็นคณะวิชา ชื ่อคณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณาและการ

ประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการหนังสือพิมพโดยในวันที่ 17 ธันวาคม 2537 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุญาตให้

วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และคณะนิเทศศาสตร์ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 20 

มีนาคม 2538 ในปี พ.ศ. 2556 คณะนิเทศศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์ (หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. 2556) โดยได ้ร ับการร ับรองหลักส ูตร                      

จากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการ

อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันเปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 

24 มีนาคม 2561 
 3.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ปรัชญา สื่อสาร สร้างสรรค์ 

 วิสัยทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งหวังผลิตนักนิเทศศาสตร์มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู ้ส ิ ่งใหม่ สามารถนำความรู ้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม               

กับสถานการณ์ สังคม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง 

ทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

  2) ผล ิตผลงานว ิจ ัยและผลงานทางว ิชาการทางน ิ เทศศาสตร ์ท ี ่ สร ้ างสรรค ์  และท ันต่อ                       

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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  3) ส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทางของนิเทศศาสตร์

ไปสู่ชุมชนและสังคม 

  4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีทางนิเทศศาสตร์เพื่อทำประโยชน์แก่

สังคม 

3. โครงสร้างองค์กร 

คณะนิเทศศาสตร์มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามแผนภูมิองค์กร (Organization Chart) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

อาจารย์บุษบาบรรณ ไชยศิริ 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ฝ่ายปฏิบัติการคณะนิเทศศาสตร์ 

ผศ.เมตตา ดีเจริญ 

อาจารย์วีระยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ 

อาจารย์พรทิพย์ นิพพานนท์ 

อาจารย์พรรัตน์ ทองพูล 

อาจารย์จิณณพัต ต้ังดวงมานิตย์ 

นายปรเมศว์ มะละสาร 

นายเชาวฤทธิ์ ศิลาดำ 

นางศิริญญา สุวรรณบุปผา 
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ส่วนที่ 2 

แผนการจัดการความรู้ 

2.1 กระบวนการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ 

- ประชุมภายในคณะ/กำหนดประเด็นที่จะศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- รวบรวมข้อมูล/จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

- นำเสนอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขภายในกลุ่มอาจารย์และทำการปรับปรุงเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่

ได้รับพร้อมระบุขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

- ปรับปรุงเนื้อหาความรู้ ขั้นตอนการทำงานตามข้อเสนอแนะของวิทยากรและจัดทำออกมาเป็น

รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

ขัน้ตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้ 

- วางแผนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมและหารือกันในระหว่างทำงานเพ่ือพิจารณา

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือสื่อโซเชียลมีเดีย 

ขั้นตอนที่ 6 การเรียนรู้ 

- การทำให้ความรู้จากการอบรมเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ปฏิบัติอยู่ 
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2.2 การจัดการความรู้ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่สู่

เวทีวิชาการระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น 

     เลิศและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล 

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 4 คน 1) การนับจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) จำนวนบทความวิชาการของคณะ

นิเทศศาสตร์ทีต่ีพิมพ์/เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 

 

2) การนับจำนวนบทความ

วิชาการท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ 

2) แบบฟอร์มการสรุปจำนวน

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์/

เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ ในปี

การศึกษา 2561 และปี

การศึกษา 2562 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ 

พึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

3) การทำแบบสอบถามความ 

พึงพอใจ 

5) แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา, แผนกลยุทธ์ มว.  

- ตัวบ่งชี้ สกอ. (ระดับคณะ) 

  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์พันธกิจ กลุ่ม 

    คณะและเอกลักษณ์ของคณะ 

- ตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ มว. 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม 

  กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการบริหารจัดการสู่ความ 

    เป็นเลิศและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 5.7.1 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่าง 

    กว้างขวางในระดับประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สนองต่อความต้องการของสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการบริหารจัดการสู่ความ 

    เป็นเลิศและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมการจัดการความรู้ 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผอดชอบ 
1 ประชุมภายในคณะ/กำหนด

ประเด็นที่จะศึกษา 
ส.ค.-พ.ย. 2562 ประเด็นความรู้ที่

สามารถนำไปใช้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการอบรมได้ 

1 ประเด็น อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

2 รวบรวมข้อมูล/จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ส.ค.-พ.ย.2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างวิทยากร
ผู้ให้ความรู้และ
อาจารย์ภายใน
คณะ พร้อมทั้งมี
การและเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
เขียนบทความ
วิชาการ 

จัดเวทีอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

3 นำเสนอเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ภายในกลุ่มอาจารย์และทำการ
ปรับปรุงเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้รับพร้อมระบุขั้นตอนการทำงาน
ให้ชัดเจน 

ส.ค.-พ.ย. 2562 เอกสารสรุปความรู้
ที่ได้รับจากการ
อบรม 

จัดเวทีอบรมเชิง
ปฏิบัติ เพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
ประเด็นที่
กำหนดอย่าง
ครบถ้วน 

อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

4 ปรับปรุงเนื้อหาความรู้ ขั้นตอนการ
ทำงานตามข้อเสนอแนะของ
วิทยากรและจัดทำออกมาเป็น
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

ส.ค.-พ.ย. 2562 สรุปบันทึกประเด็น
ความรู้ 

สรุปประเด็น อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

5 วางแผนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้จากการอบรมและหารือกันใน
ระหว่างทำงานเพือ่พิจารณา
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือสื่อ
โซเชียลมีเดีย 

ส.ค.-พ.ย. 2562 แหล่งความรู้ในการ
เผยแพร่ประเด็นที่
อบรมและองค์
ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

หลังจากสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม
แล้วมีการจัดการ
ความรู้เผยแพร่
ลงในเว็บไซต์
และสื่อโซเชียล
มีเดียเพื่อเป็น
ประโยชน์ใหก้ับ
นักวิชาการใน
สายงานเดียวกัน 
 
 
 

อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผอดชอบ 
6 การทำให้ความรู้จากการอบรมเป็น

ส่วนหนึ่งในงานที่ปฏิบัติอยู่ ได้มี
การเขียนบทความวจิัยและนำ
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร ่

ส.ค.-พ.ย. 2562 - การนำแนว
ปฏิบัติจากองค์
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้  
- จำนวนอาจารย์ที่
ได้เผยแพร่ตีพิมพ์
ผลงานวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

-ได้ใช้และเกิด
การต่อยอดองค์
ความรู้  

 
- อย่างน้อย 1 
คน 

อาจารย์ประจำ
คณะนิเทศ

ศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ดำเนิน

โครงการ 

 

2.3 ผลที่ได้รับจากการการจัดการความรู้ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย       

นิเทศศาสตร์รุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ 

 จากการการจัดการความรู้ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนิเทศศาสตร์

รุ่นใหม่สู่เวทีวิชาการระดับนานาชาติ ทำให้เกิดผลงานบทความวิชาการท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ จากอาจารย์ภายในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังนี้ 

 1. อาจารย์บุษบาบรรณ ไชยศิริ  

  Bussababun Chaisiri. (2019, November). Communication for the End of Life Called 

“Good Death. Poster session : Power of  Public Opinion and Multicultureal Comminication 

toward Global Transformation. presented at the 2019 ANPOR-APCA Annual Conference.  

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา ดีเจริญ และคณะ 

  เมตตา ดีเจริญ บุษบาบรรณ ไชยศิริ และจิณณพัต  ตั้งดวงมานิตย์. (2563). ความสำเร็จในการสร้าง

ตัวตนของสัตว์เลี้ยงในโลกออนไลน์ กรณีศึกษาแฟนเพจ Kingdom of Tiger Page : ทูนหัวของบ่าว. การประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. กรุงเทพมหานคร. 
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ส่วนที่ 3 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 

 

 

 

 


