
การจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง แนวปฏิบัติทีดีในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำาปีการศึกษา 2560

  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดัการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความรูด้้านการวิจัยและการตพีิมพ์เผยแพร่ผล

งานวจิัยของบุคคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่  18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ.ห้องประชุมคณะเทคโนลยี
สารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาการคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณใ์นการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมเป็นฐานความรูด้้านการวิจัยของคณะ  มีการระดมข้อคิดเห็นเพื่อสรุปเทคนิคในการส่งงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  พร้อมทั้งมีการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำาวจิัย  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ในคณะทำาผลงานวิจัยมากข้ึน โดยสามารถสรุปและถอดความรู้จากแต่ละประเด็นไดด้ังน้ี 

1. ประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิจัยของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ืออาจารย์ ผลงานตีพิมพ์

ระหวา่งศึกษา ระหว่างปฏิบัติงาน

ผ.ศ. เชี่ยวชาญ ยางศิลา 
- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (2555)
- ตพีิมพว์ารสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(2557)
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ช่ืออาจารย์ ผลงานตีพิมพ์

ระหวา่งศึกษา ระหว่างปฏิบัติงาน

- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎธนบุรี(2558)
- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด (ICET2) 
(2561)
- อยู่ระหวา่งการ PEER REVIEW 
มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี (2561) 
- อยู่ระหวา่งการ PEER REVIEW วารสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์ (2561)

อ.ประวิทย์ พิมพิศาล - ตพีิมพ์ที่งาน ICSEC2014 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหา
วิทยาลัยสัตพต (2559)
- ตพีิมพ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT
ม.เชียงใหม่ (2561)

อ.ณัฐธดิา บุตรพรม - ตพีิมพ์ที่งาน ICSEC2013 ม. ศิลปากร 
เป็นเจ้าภาพในการจดังาน

- ไดร้ับทุนวิจัย จาก ว.ช. (2560, 2561)
- นำาเสนอวันที่ 26 กค 2561 (2561) ICET2
- งาน EST-Con ราชมงคลขอนแก่น ประกาศ
ผลวันที่ 20 มิย 2561
- กำาลังส่งเอกสารของบประมาณวิจัย
ปีงบประมาณ 2563 จาก ว.ช.

ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ - ตพีิมพว์ารสาร TCI2
- ตพีิมพ์ International conference 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

- นำาเสนอบทความระดับชาติ ที่มหาวทิยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ด ดา้นการจัดการศึกษา
- นำาเสนองานวิจัยที่ มรภ.เลย (ทุน วช.) ดา้น
การพัฒนาคณะกรรมการดา้นการศึกษา
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ช่ืออาจารย์ ผลงานตีพิมพ์

ระหวา่งศึกษา ระหว่างปฏิบัติงาน

อ.ประมูล สุขสกาวผ่อง - ตพีิมพ์ที่ มหาวิทยาลัยนครพนม
 (เปรียบเทียบการใชอ้ัลกอรทิึม)
- ตพีิมพ์ที่งาน NCCIT International 
conference ม.เชียงใหม่

- 

ดร.ธรีพล สืบชมภู - ตีพิมพ์งานประชุมวชิาการระดับชาติ
และนานาชาติ TCI ฐาน 1 

- กำาลังส่งเอกสารของบประมาณวิจัย
ปีงบประมาณ 2563 จาก ว.ช.

ดร.ศิริญญา อ่อนอัฐ - International Conference 6 เรื่อง
- National Conference (ภาษา
ฝรั่งเศส) 1 เรื่อง
- วารสารวชิาการ (ภาษาฝรั่งเศส) 2 
เรื่อง
- Book chapter 2 เรื่อง

 International Conference 1 เรื่อง 
(ฺBangkok, Thailand)

โดยสามารถรวบรวมปัญหาการตีพิมพ์ของอาจารย์ทุกคนได้ดังน้ี 
 การหาหัวข้อวิจัย (หัวข้อวจิัยที่ทำาซำ้ากับคนอื่น) ในที่ทำางาน
 ต้องรอผลงานวจิัยก่อนการตพีิมพ์ ทำาให้การตีพิมพ์มีความล่าชา้กว่าทีว่างแผนไว้
 ขาดความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมอืสำาหรับเก็บข้อมูล วดั และประเมิณผล
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2. แนวปฏิบัติท่ีดีหรือเทคนิคการทำาผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
  เลือกหัวข้อวิจัยที่ตรงกับความสนใจและความสามารถของตนเอง และเลือกหัวข้อที่ตรงกับยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ

ของการพัฒนาประเทศ หากมีการบูรณการกับศาสตร์อื่นจะไดร้ับการสนับสนุนได้ดียิ่งข้ึน
 รีววิเอกสารวิชาการให้ครอบคลุมเพื่อมีองค์ความรูใ้นการพัฒนางานวิจัยของตนเอง การรีวิวเอกสารวิชาการ 

ควรเริ่มต้นจากการอ่าน Abstract เห็นภาพรวมของงานวจิัย พยายามศกึษาเอกสารวิชาการอื่นๆที่ได้รับการ
อา้งอิง เพื่อต่อยอดการค้นคว้าข้อมูลให้กวา้งและน่าสนใจมาก

 ต้ังคำาถาม และ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ที่สามารถนำามาปรับใชก้ับงานวิจัยได้
 สามารถใช้งานประจำาทีท่ำาอยู่แล้วเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาเป็นผลงานวิจัย หรือทำาผลงานวิจัยเพื่อ

พัฒนางานประจำาที่ทำาอยู่แล้ว (แก้ไขปัญหาเรื่องการจดัการเวลาในการวิจัยของอาจารย์)
 สามารถใช้โครงการทีจ่ัดในบริบทของหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยประกอบการทำาวจิัยแบบ R2R  ได้
 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่มอียู่แล้วและเทคโนโลยีที่ใช้ เพื่อคดิค้นและพัฒนางานวจิัยของตนเอง
 ใช้จินตาการในการคิดค้นและออกแบบงานวิจัย เพื่อนำาไปสู่ระเบียบวิธีการวิจัย ทีต่นเองต้องการใช้ หากงาน

วิจัยยังไม่เคยมีการทำามาก่อนจะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ หากไม่สามารถคิดค้นวธิีการใหม่ในการวิจัย ให้
เทคนิคที่มีอยู่แล้วในงานวิจัยมาผสมผสาน (hybrid) เป็นองค์ความรู้ใหม่ 

 พยายามเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของงานวิจัยในสายงานของตนเอง 
 มีที่ปรกึษาที่สามารถชว่ยตรวจสอบงานวจิัยและให้คำาปรึกษาได้อย่างสมำ่าเสมอ
 มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ โดยของบประมาณการวิจัยได้จากหลายแหล่งทุน เช่น

- งบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรรค์ให้กับคณะ
- งบประมาณจาก วช.
- แหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น บริษัทเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
- แหล่งทุนวิจัยระหว่างประเทศ เช่น ทุนวิจัย Franco-Thai จากประเทศฝรั่งเศส, ทุนวิจัยรัฐบาลจีน เป็นต้น

 การประเมินผลงานวจิัยสามารถใช้รูปแบบ Cipp Model มาปรับใช้ได้
 เลือกแหล่งตีพิมพ์ โดยประเมินจากบริบทการวิจัยของตนเอง เพื่อหาแหล่งที่เหมาะสม
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3. ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 ได้ความองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวจิัย การรีววิงานวิจัยอื่น รวมถึงแนวทางและเทคนิคที่ดีในการทำาวิจัย
 ก้าวทันความก้าวหน้าใหม่ๆของงานวิจัยในสาขาที่สนใจ 
 การนำาเสนอผลงานวิจัยทำาให้ไดร้ับคำาแนะนำา และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันๆโดยเฉพาะ
 การนำาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ทำาให้ไดร้ับประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และรับข้อเสนอแนะด้านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในศาสตร์ที่ตนเองสนใจ  และส่งสเสริมการสร้างเครือ
ข่ายกับนักวิจัยจากสถาบันอื่น 

 หากมีผู้สนใจงานวิจัยทีท่ำาอยู่และนำาไปต่อยอดโดยใช้ Process หรือ เทคนิคที่แตกตา่งกัน จะเป็นการปูพื้นฐานและ
สรา้งองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับศาสตรท์ี่สนใจทำาวิจัยอยู่

 สามารถใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของบุคลากร
 สามารถใช้ผลงานวิชาการประกอบการขอตำาแหน่งทางวิชาการ
 สามารถใช้ผลงานวิชาการการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และระดับมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                                                   5


