
 
แบบรายงานผลการจัดการความรู้  ปีการศึกษา 2563 
  
1. ด้านความรู้ท่ีนำมารายงานผลการจัดการความรู ้

  ด้านเทคนิคการเรียนการสอน 
  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ  
  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
  ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
  ด้านธรรมาธิปไตย     
  ด้านนวัตกรรม     
ช่ือเรื่อง/กระบวนการดำเนนิงานที่นำมาจัดการความรู้:  

......................... นักวิจัยมือใหม่กบับทความวิจัยท่ีได้รับการตพีิมพ ์................................ 

ของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน:   คณะบญัชี 

 2. ข้อมูลความรู้ชัดแจ้งเดิม(existing explicit knowledge) ที่นำมาปรับปรงุ/ประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงาน 

2.1  ช่ือความรู ้ การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร  

2.2  ช่ือเจ้าของความรู้/สังกัด ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์  คณะบัญชี 

2.3  ที่มาของความรู้ (เลือก)      ความรู้จากคลังความรู้ของเวบ็ไซต์ระบบการจัดการความรู้ KM Rangsit University   

      แหล่งอื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................ 

3. รายงานการประยกุต์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการดำเนินงาน 

3.1  วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

ผู้ดำเนินการปฏิบัติได้ประยุกต์ใช้ความรู้ของ ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ ที่ได้ถอดประสบการณ์การเรียนรู้
และเผยแพร่ไว้ในปีการศึกษา 2562 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร ซึ่งผลงานนี้ได้รับรางวัล KM ประจำปี
การศึกษา 2562 ดังนั้นจากการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมจากผลงานที่ผ่านมาทำให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติมีวิธีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. จุดเริ่มต้นของงานวิจัย เริ่มต้นจากการหาหัวข้อที่ผู้วิจัยมีความถนัด มีใจรักและมีความสนใจ และต้องเป็น
หัวข้อที่ใหม่และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากวารสาร รวมถึงการ
กำหนดชื่อเรื่องต้องมีความน่าสนใจชัดเจนตรงประเด็นและสื่อว่าต้องการจะศึกษาหรือหาคำตอบในเรื่องใด 
โดยการกำหนดหัวข้อนั้นจะเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ จากการค้นหาด้วย Keywords จากวารสาร
ออนไลน์ต่าง ๆ หรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงในการทบทวนวรรณกรรมก็เพื่อที่จะหา Gap เข้าไปศึกษาต่อในเรื่อง
นั้น ๆ นอกจากนี้ควรทำการสืบค้นจากเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นปีปัจจุบัน
แล้วสืบค้นย้อนลงไปในปีอดีต เมื่อทำการทบทวนวรรณกรรมมากพอผู้วิจัยจะทราบว่าหัวข้อวิจัยที่คิดไว้นั้น
สามารถที่จะทำได้หรือไม่ ถ้าได้ก็ทำการกำหนดหัวข้อการวิจัยให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษา  
 การปฏิบัติจริง: ผู้ดำเนินการปฏิบัติได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ได้หัวข้อวิจัย 
คือ ความเกี่ยวข้องในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่าตามบัญชีและกำไรต่อหุ้น ภายใต้ TFRS 15 ก่อน
และหลังการถือปฏิบัติในช่วงแรก : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยความใหม่ของเรื่องนี้
คือ TFRS 15 (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า) ที่เพิ่งเร่ิมมีผล

เอกสารแนบ 1 



 
 

บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยด้านตลาด
ทุนกับการใช้ข้อมูลทางบัญชี ซ่ึงเป็นวิจัยด้านที่ผู้ดำเนินการปฏิบัติมีความถนัด รักและสนใจเป็นพิเศษอย่างยิ่ง
จึงทำให้รู้สึกว่ามีความสุขและจะสนุกไปกับการทำวิจัย  

2. การค้นหาวารสารการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  ทำการค้นหาวารสารจากเว็บไซด์ https://tci-thailand.org 
จากนั้นไปที่เมนู “ฐานข้อมูล TCI ➔ รายช่ือวารสารในฐานข้อมูล TCI” เพื่อค้นหาวารสารที่มีความน่าเช่ือถือ 
เกี ่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ โดยสามารถค้นหาวารสารจาก Keywords เกี ่ยวกับสาขาที่ต้องการ เช่น บัญชี/
บริหาร/การจัดการ เมื ่อได้วารสารที่สนใจแล้วให้ศึกษาวัตถุประสงค์หรือขอบเขตของวารสารนั้น ๆ ว่า
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราหรือไม่ จากนั้นให้สำรวจบทความที่ลงตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อดูแนวโน้มของ
บทความส่วนใหญ่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นเรื่องที่อยู่ใน Theme  เดียวกับงานวิจัยของผู้วิจัยหรือไม่ 
เพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าบทความวิจัยของเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากวารสารนี้ 
 การปฏิบัติจริง:  ผู้ดำเนินการปฏิบัติได้เลือกวารสารวิชาชีพบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึง
อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซ่ึงเป็นวารสารที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับสาขาบัญชี รวมถึงงานวิจัยของผู้ดำเนินการปฏิบัติเองก็เป็นงานวิจัยที่อยู่ใน Theme ของวารสารนี้ จึงทำให้
มั่นใจว่าจะมีโอกาสในการได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ 

3. การเขียนบทความวิจัยจนสมบูรณ์และการอ้างอิงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เมื่อได้วารสารที่ต้องการตามหัวข้อที่ 2 
แล้ว ผู้วิจัยต้องทำการศึกษาแบบฟอร์มของบทความเพื่อให้การเขียนบทความอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องของ
วารสารตั้งแต่ต้น จากนั้นก็เริ่มเขียนบทความตามหัวข้อต่าง ๆ ตามที่วารสารกำหนด และสิ่งที่สำคัญที่สุด
สำหรับการเขียนบทความคือการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อเป็นการยืนยันว่างานวิจัยที่ได้
จัดทำขึ้นมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับมาสนับสนุน 

4. Paper Submission ผ่านระบบ Online ไม่ยากอย่างที่คิด การส่งบทความผ่านระบบ Online มีความง่ายและ
สะดวกมาก เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น  
 การปฏิบัติจริง:  รายละเอียดการกรอกข้อมูลในการส่งบทความ มีดังนี้ 1) กรอกข้อมูลส่วนตัว
เบื้องต้นในการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 2) กรอกช่ือเรื่องผลงาน 3) ระบุประเภทของผลงานว่าเป็นบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ และ 4) แนบไฟล์ผลงาน (ไฟล์ Word) ทั้งนี้ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนเมื่อทำการ
กรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง  

5. ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความวิจัย ในแต่ละวารสารจะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน บางวารสารไม่เรียก
เก็บค่าธรรมเนียม แต่บางวารสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในราคา 6,000 บาท หรือราคาค่าธรรมเนียมอาจขึ้นอยู่
กับความเป็นสมาชิกของวารสาร เช่น ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกของวารสารอาจถูกเรียกเก็บในราคาที่สูงกว่าราคา
สมาชิก 
 การปฏิบัติจริง:  วารสารวิชาชีพบัญชี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
การตีพิมพ์บทความวิจัย ซ่ึงวารสารวิชาชีพบัญชี เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และฐาน ACI แสดงให้
เห็นว่า “ของดีและฟรีมีอยู่จริง” 

6. การแก้ไขบทความวิจัยตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ผู้ดำเนินการปฏิบัติไดท้ำ
การแก้ไขบทความวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่ถ้ามีส่วนไหนที่ไม่ได้แก้ไขตามคำแนะนำผู้วิจัย
จะต้องอธิบายเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเช่ือถือได้ มีหลักฐาน ทฤษฎี หรืองานวิจัยในอดีตมาอ้างอิง 
นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องทำการแก้ไขและส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไขภายในระยะเวลาที่วารสารกำหนด 
 การปฏิบัติจริง:  ผลงานวิจัยของผู้ดำเนินการปฏิบัติได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 
85%  ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 15% ผู้ดำเนินการปฏิบัติได้ยืนยันผลงานเดิมโดยได้อธิบายเหตผุลและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนว่าผลงานเดิมนั้นมีความถูกต้องแล้ว โดยทางวารสารได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขและส่ง
บทความกลับภายใน 15 วัน 

7. หนังสือตอบรับการตีพิมพ์คือเส้นชัยแห่งความสำเร็จ ทางวารสารจะทำการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ทาง
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้พร้อมทั้งแจ้งว่าบทความวิจัยได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่เท่าไร และทางวารสารจะ
ขึ้นสถานะบทความวิจัยในระบบว่าตอบรับการตีพิมพ์แล้ว 
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3.2  ผลการดำเนินงาน/การประเมินผล 

จากการดำเนินงานที่เกิดจากการประยุกต์ความรู้เดิมทำให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกิดผลงานเชิงประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ที่สืบเนื่องจากผลงาน ดังนี้ 

1. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชีแล้วจำนวน 1 ผลงาน อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และเป็นวารสารที่ได้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ ACI ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation 
Index (ACI) ช่ือเรื่องของผลงานคือ ความเกี่ยวข้องในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของมูลค่าตามบัญชีและกำไร
ต่อหุ้น ภายใต้ TFRS 15 ก่อนและหลังการถือปฏิบัติในช่วงแรก : หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 16 ฉบับที่ 52 (ฉบับเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563) 

2. ขณะนี้ได้ส่งตีพิมพ์อีกจำนวน 2 ผลงาน ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร โดยจำนวน 
1 ผลงาน เรื่อง ความเกี่ยวข้องของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งไปตีพิมพ์ยังวารสารวิชาชีพบัญชี ซ่ึงอยู่
ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และฐาน ACI ส่วนอีกจำนวน 1 ผลงาน เรื ่อง ผลกระทบของนโยบายการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ต่อการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้ส่งไปตีพิมพ์ยังวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซ่ึงอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 

3. เมื่อบทความวิจัยได้รับการตอบรับและตีพิมพ์เผยเเพร่ครบแล้วทั้ง 3 ผลงาน ผู้ดำเนินการปฏิบัติจะนำผลงาน
ดังกล่าวส่งต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อไป 

4. ผลงานดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
(IQA) และมีประโยชน์ต่อผู้ดำเนินการปฏิบัติเองในเรื่องของการพัฒนาความรู้และทักษะการทำวิจัยสู่การ
เผยแพร่ต่อสาธารณะและสามารถนำผลงานดังกล่าวมารับการประเมินความดีความชอบในการปฏิบัติงาน
ประจำปี นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญ าโท
ของคณะบัญชีโดยตรงเมื่องานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ 

4.  รายงานความรู้/แนวปฏบิัติที่เกิดขึ้นใหม่ (new explicit knowledge) จากการประยกุต์ใช้ความรู้เดิมในกระบวนการ
ดำเนินงาน 
 จากการได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้จากการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ของ ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ มา
ประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบความรู้เดิมและการประยุกต์ใช้ความรู้สู่รายงาน
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้ 
ตารางสรุปเปรียบเทียบความรู้เดิมและการประยุกต์ใช้ความรู ้

หัวข้อ ความรู้เดิม 
ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์

การประยุกต์ใช้ความรู ้
อ.ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ 

รายงานความรู้ หรือ 
แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม ่

จุดเริ่มต้นของ
งานวิจัย 
 

- มีใจรักและมีความสนใจใน
เรื่องที่ต้องการศึกษา 

- มีความถนัด มีใจรักและมีความสนใจ
ในเรื่องที่ต้องการศึกษา 
- ความใหม่และทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
- ชื่อเรื่องต้องชัดเจนตรงประเด็น 
- การใช้ Keywords ในการค้นหา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสนใจเพื่อหา 
Gap ในการทำวิจัย 

- ความถนัดในหัวข้อที่สนใจ
ศึกษาจะช่วยเพิ่มความสุขและ
ความสนุกในการทำวิจัย 
- ความใหม่และทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และ
ชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ชัดเจนตรง
ประเด็นจะช่วยเพิ่มโอกาสใน
การได้รับการตอบรับตีพิมพ์ 

การค้นหาวารสารการ
วิจัยเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ 

- ค้นหาจาก Keywords ในเว็บ
ไซด ์https://scimagojr.com 
(เน้นวารสารต่างประเทศที่มี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะกับ
นักวิจัยที่มีประสบการณ์) 
- ศึกษารายละเอียดของวารสาร 

- ค้นหาจาก https://tci-thailand.org 
(เน้นวารสารในประเทศไทยที่มี
มาตรฐาน ได้รับการยอมรับและมี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะกับนักวิจัย
มือใหม่) โดยใช้ Keywords หาวารสาร
ให้ตรงตามสาขาที่ผู้วิจัยต้องการ 
- ศึกษารายละเอียดของวารสาร 

- สำหรับนักวิจัยมือใหม่อาจ
เริ่มต้นจากการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติที่ได้รับการ
ยอมรับและน่าเชื่อถือ ซึ่งถือ
เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ตนเองก่อนก้าวไปสู่ระดับ
นานาชาติ 

การเขียนบทความ    n/a - ศึกษาแบบฟอร์มการเขียนบทความ - การเขียนบทความตาม

https://scimagojr.com/
https://tci-thailand.org/


 
 

หัวข้อ ความรู้เดิม 
ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์

การประยุกต์ใช้ความรู ้
อ.ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ 

รายงานความรู้ หรือ 
แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม ่

วิจัยจนสมบูรณ์และ
การอ้างอิงท่ีถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

ของวารสารตั้งแต่ตอนต้น 
- เขียนบทความให้ครบตามหัวข้อที่
วารสารกำหนด (ยืดหยุ่นได้บาง
หัวข้อ) 
- การเขียนเอกสารอ้างอิงในเนือ้หา
และเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

แบบฟอร์มของวารสารที่
ผู้วิจัยวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้น
จะช่วยประหยัดเวลาในการ
เขียนบทความ  
- เอกสารอ้างอิงที่ครบถ้วน มี
ที่มาที่มีความน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการตีพิมพ์บทความ 

Paper Submission 
ผ่านระบบ Online 

- การส่งบทความผ่านระบบ 
Online ไม่มีความยุ่งยาก 

- การส่งบทความผ่านระบบ Online 
ไม่มีความยุ่งยาก 

- ไม่แตกต่างจากความรู้เดิม 

ค่าธรรมเนียมในการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 

  n/a - ในแต่ละวารสารจะมีค่าธรรมเนียมที่
แตกต่างกัน 

- มีบางวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มที่ 1 ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม เช่น วารสาร
วิชาชีพบัญชี ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การแก้ไขบทความ
วิจัยตามคำแนะนำ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

- แก้ไขบทความวิจัยตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่
ถ้ามีส่วนไหนที่ไม่ได้แก้ไขตาม
คำแนะนำผู้วิจัยจะต้องอธิบาย
เหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม
และเชื่อถือได้ มีหลักฐาน 
ทฤษฎี หรืองานวิจัยในอดีตมา
อ้างอิง 

- แก้ไขบทความวิจัยตามคำแนะนำ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้ามีส่วนไหนที่
ไม่ได้แก้ไขตามคำแนะนำผู้วิจัยจะต้อง
อธิบายเหตุผลสนับสนุนอย่าง
เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีหลักฐาน 
ทฤษฎี หรืองานวิจัยในอดีตมาอ้างอิง 
- ส่งบทความแก้ไขในระยะเวลาที่
กำหนด 

- ไม่แตกต่างจากความรู้เดิม 
- แต่เพิ่มประเด็นระยะเวลาใน
การแก้ไขบทความให้ทันตาม
กำหนดเวลาของวารสาร 

หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

  n/a - หนังสือตอบรับถูกจัดส่งทางอีเมล 
- ในระบบจะขึ้นสถานะตอบรับ
บทความ 

การได้รับหนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ถือเป็นความสำเร็จและ
ความภูมิใจของผู้วิจัย 

 

ดังนั้นจากตารางข้างต้นจึงสรุปได้ว่าการนำความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้ทำให้พบว่านอกจากขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ความรู้เดิมเคยรายงานไว้ ยังมีขั้นตอนหรือส่ิงที่ผู้วิจัยต้องรู้เพิ่มเติม ได้แก่  

- การศึกษาแบบฟอร์มของวารสารและการอ้างอิงให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้  
- ราคาค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ของวารสารต่าง ๆ 
- ช่องทางการได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย 

ทั้งนี้ผู้ดำเนินการปฏิบัติในฐานะนักวิจัยมือใหม่ขอพิสูจน์ว่าการนำความรู้เดิมมาประยุกต์ใช้นั้นทำให้ประสบ
ความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์โดยการได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที ่ 16 ฉบับที่ 52 ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
และสุดท้ายนี้การเป็นนักวิจัยมือใหม่จึงอาจเริ่มต้นจากการหาวารสารในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับและมีความ
น่าเชื่อถือ เช่น วารสารนั้นอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เพื่อเป็นจุดเริม่ตน้
ในการพัฒนาตนเองจนไปสู่การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาตติ่อไป 

 
                  ลงนาม............................................................ 
                                            (อาจารย์ ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ) 
                                   ผู้ดำเนินการปฏิบัต ิ   



 
 

ภาคผนวก 

 
1. การค้นหาวารสารในฐาน TCI 

 
 
2. ค้นหาวารสารด้วย Keywords ของสาขาที่สนใจ 

 
 

  

Keywords 



 
 

3. วารสารวิชาชีพบัญชีอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูล ACI 

 
 
4. ข้อกำหนดการเตรียมบทความต้นฉบบั 

 
 
 
 



 
 

5. การส่งบทความ (กรอกข้อมูลเพียงแค่ ช่ือบทความ คำสำคัญ ประเภทบความ และแนบไฟล์ต้นฉบับ ซ่ึงเป็นขัน้ตอนที่
ง่ายและสะดวกมาก) 

 
 
6. หลักฐานหนังสือตอบรับการตพีิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาชีพบัญชี (TCI กลุ่มที่ 1 และ ฐาน ACI) 

 
 



 
 

7. หลักฐานบทความวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี ปีที่ 16 ฉบับที่ 52 (ต.ค.-ธ.ค. 2563) 

 
 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิกำลังประเมนิบทความอีก 1 ผลงาน ของวารสารวิชาชีพบัญชี 

 
 
9. ผู้ทรงคุณวุฒิกำลังประเมนิบทความอีก 1 ผลงาน ของวารสารวิทยาการจัดการ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 


