
บนัทึกการเล่าเรื่ององคค์วามรู้ด้านงานวิจยั 

 

1. ผู้เล่า : ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีทนงศกัด์ิ สสัดีแพง  

ไดม้กีารประกาศผลการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์มหาวทิยาลยัทัว่โลกจาก webbomatic 2021 (ประกาศ

เมื่อ มกราคม 2564 ) ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในอันดับที่ 41 จาก

มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศจากทัง้หมด 50 มหาวทิยาลยั แต่ในกลุ่มของมหาวทิยาลยัด้านวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยขีองประเทศ ปรากฏว่าอยู่ในอนัดบัที ่8 สาเหตุทีร่่วงลงมากมสีาเหตุมากจาก ยอดเงนิทีไ่ด้

จากงานวจิยั จ านวนนักศกึษา ผลงานตพีมิพ ์จ านวนนักศกึษาทีจ่บการศกึษาไปแลว้ไดง้าน ลดอนัดบัลง

ไป ท าใหก้ารจดัดบัของมหาวทิยาลยัลดลงไป  

 เพือ่ยกระดบัมหาวทิยาลยัใหด้ขีึน้ เรื่องยอดเงนิทีไ่ดจ้ากงานวจิยั จะพดูถงึแหล่งทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส าหรบัอาจารย์ที่จบมาใหม่ แนะน าแหล่งทุนจาก 1. ทุน บพค. เป็นทุนพื้นฐานสามารถน าไปพฒันา

ตนเอง หรอืพฒันานกัศกึษาได ้2. ทุน วช. ซึง่ป็นทุนพืน้ฐาน และเป็นทุนทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของนกัวจิยั  

 ทัง้ 2 ทุนนี้ จะเป็นทุนที่ท าแลว้ต้องเกดิงานตพีมิพง์านวจิยั หรอืถ้าท าแลว้ไดเ้ทคโนโลยทีี่ส าเรจ็

ออกมาสามารถจดเป็นสทิธบิตัรได ้โดยการไปใหส้วก. แลว้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์จรงิ จากแหล่งทุน

การบรหิารคนก็ยกยอดมาเป็นการบรหิารพื้นที่ ในส่วนที่สนใจคอื ทุน บพข. ซึ่งเป็นทุนเพื่อการแข่งขนั

ระดบัประเทศ เทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร สามารถเอามาขยาย scale ลงพื้นที่บางส่วนเพื่อให้มีผลการ

เปลีย่นแปลงทีด่ ีหากไดผ้ลประโยชน์จรงิๆ กส็ามาถน าสทิธบิตัรไปใชก้บัหน่วยงานอื่น จากนัน้หน่วยงาน 

NIS จะจบัคู่กบับรษิทัเอกชน ซึ่งม ี2 แบบ คอื  1. สามารถ licensing ใหก้บับรษิทั 2. การขายฝากไวก้บั 

NIS ซึ่งการขายสิทธิบัตรก็มี 2 แบบ คือ ขายผ่านทรพัย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัย หรือจด

ทะเบยีนเองทีก่รมพาณิชยข์องจงัหวดักรณีไม่ไดร้บัทุนมหาวทิยาลยั กรณีไม่ขายสทิธบิตัรสามารถท าให้

เกดิมูลค่าไดม้ ี2 แบบ คอื สามารถขอค่า licen จากบรษิทัตามทีส่ามารถตกลงกนัได ้หรอืการขายขาดซึ่ง

จะไดร้บัเงนิเป็นกอ้นมา 

 การท าใหผ้ลติภณัฑเ์ป็นรูปเป็นร่าง คอืมากจากธนาคาร เช่น ออมสนิ ธกส. VC BOI ท าใหเ้รามี

ผลติภณัฑเ์ป็นของตวัเอง มบีรษิทัเป็นของตวัเอง 

 การเริม่ตน้ส าหรบัการหาแหล่งทุน สามารถเริม่ตน้จากการหาสาขาทีใ่กลเ้คยีงกบัเรื่องของตวัเอง 

เพื่อขอใส่ชื่อเขา้ไปเพื่อเรยีนรูก้ระบวนการ ซึ่งส าหรบัการเริม่ต้นแนะน าแหล่งทุนจาก วช. ซึ่งเป็นแหล่ง

ทุนทีด่ทีีสุ่ด 

 การขอทุน บพข. ซึ่ งเปิดรับสมัครจนถึงวันที่  24 พ .ค. 2564  (มีเงื่อนไข 1 ข้อ  คือม ี

บรษิทัเอกชนเขา้มาเกีย่วขอ้ง) มกีรอบงานวจิยัคอื ดา้นการเกษตรและอาหาร ดา้นสุขภาพและการแพทย ์



ดา้นท่องเที่ยวและเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ ดา้นพลงังานเคม ีและวสัดุชวีภาพ ดา้นดจิทิลัแพลตฟอรม์ ดา้น

เศรษฐกจิหมุนเวยีน ดา้นBCG เชงิพืน้ทีเ่น้นการลดความเหลื่อมล ้าและกระจายรายไดภู้มภิาค 

 การขอทุนในช่วงเวลานี้  สามารถหาโจทย์ได้จากความสามารถของเราเข้าไปประยุกต์กับ

ภาคอุตสาหกรรม หรอืน าความรูไ้ด้เผยแพร่กบัประธานหอการค้า เพื่อหาหน่วยงานที่จะสามารถท าไป

ใชไ้ด ้รวมถงึต้องม ีTRL ต ่ากว่า 4 คอืยงัไม่เคยมผีลการทดลอง หรอืไม่เคยไดล้งมอืท ามาก่อน มขีอ้ควร

ระวงัคอืไม่ใหเ้ป็นเทคโนโลยทีีล่า้สมยั 

ระดบัความพรอ้มม ี3 ระดบั  

1. ระดบัความพรอ้มของความรูแ้ละเทคโนโลยทีางดา้นสงัคม (Societal Readiness Level; SRL) 

2. ระดบัความพรอ้มของเทคโนโลย ี(Technology Readiness Level; TRL) 

3. ระดบัความพรอ้มในการน าไปใชป้ระโยชน์และพฒันานวตักรรม (Research & Innovation Readiness 

Level; IRL) 

ระดบัความพรอ้มดา้นสงัคม ม ี9 ระดบั 

1. การวเิคราะหปั์ญหา 

2. การก าหนดปัญหา 

3. ศกึษา วจิยั ทดสอบแนวทางการพฒันาหรอืแกปั้ญหา 

4. ตรวจสอบแนวทางการแกปั้ญหา 

5. แนวทางการแกปั้ญหาไดร้บัการตรวจสอบ ถูกน าเสนอต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. น าไปประยุกตใ์ชใ้นสิง่แวดลอ้ม 

7. ปรบัปรุงโครงการ/แนวทางการพฒันา การแกปั้ญหา 

8. ไดร้บัการยอมรบั 

9. น าไปประยุกตใ์ชไ้ดก้บัสิง่แวดลอ้มอื่นๆ 

   ประชาสมัพนัธ ์การเขา้ร่วมเทคนิคการเขยีนงานวจิยัให้ไดทุ้น กบั ผศ.ดร.ประทปี พชืทองหลาง 

วนัที ่20-21 พฤษภาคม 2564 และวนัที ่1-2 มถิุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

 ระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ 

 การประชุมวชิาการระดบัชาต ิค่าน ้าหนกั คอื 0.20 

 การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืที่ในวารสารวชิาการระดบัชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ค่า

น ้าหนกั 0.40 

 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่

2 ค่าน ้าหนกั 0.60 



 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่

1 ค่าน ้าหนกั 0.80  

 บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. ค่าน ้าหนกั 1.00 

2. ผู้เล่า : ผศ.พงศกร  สุรินทร ์

 รายงานขอ้มลูทุนวจิยั และการเผยแพร่ผลงาน ยอ้นหลงั 3 ปี  

ขอ้มลูทุนวจิยั ปี 2561   

มงีบประมาณภายใน 35,555,306 บาท (99 %) มแีหล่งทุนจากมทร.ลา้นนา 

มงีบประมาณภายนอก 470,000 (1 %) มแีหล่งทุนจาก วช. สป.วท. OTOP  

 

ขอ้มลูทุนวจิยั ปี 2562  

มงีบประมาณภายใน 3,805,694 บาท (13 %) มแีหล่งทุนจากมทร.ลา้นนา 

มีงบประมาณภายนอก 26,587ล642 (87 %) มีแหล่งทุนจาก วช. สวทช. สนง.ปลัดกระทรวงศึกษา 

คณะกรรมการอุดมศกึษา สกว. สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปีระเทศไทย กฟภ. 

ขอ้มลูทุนวจิยั ปี 2563  

มงีบประมาณภายใน 14,775,000บาท (34 %) มแีหล่งทุนจากมทร.ลา้นนา 

มงีบประมาณภายนอก 26,587,462 บาท (66 %) มแีหล่งทุนจาก วช. สวทช. สน.ปลดักระทรวงศกึษา 

สมอ. สกว. สกอ. 

ข้อผลงานการเผยแพรวิ่จยั ปี 2561 - 2563 

ปี 2561 จ านวน 77 เรื่อง  

ปี 2562 จ านวน 47 เรื่อง 

ปี 2563 จ านวน 44 เรื่อง 

 

การแลกเปล่ียนการเรียนรู้การจดัการความรู้ด้านการวิจยัของคณาจารย ์

ประเด็นท่ี 1 ประสบการณ์ในการขอทุนวิจยั (ได้รบั/ไม่ได้รบั เพราอะไร/แหล่งทุนไหน สนใจ

เพราะอะไร) 

1. ผู้เล่า: ผศ.พงศกร สุรินทร ์

 มโีอกาสได้ขอทุนงานวจิยัที่เป็นงานวจิยัชุมชนเมื่อปี 62 ที่ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้งห่ม ซึ่งเป็น

เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการน ้า ซึ่งเป็นการท าแบบชุดโครงการ ที่ลงพื้นที่ไปท ากบัชุมชน ใส่พละก าลงัใน



การลงพื้นที ่    ใหเ้ป็นประโยชน์กบัชุมชน โดยอาศยัการท างานแบบพีเ่ลี้ยง โดยจบัประเดน็ สรา้งโจทย์

ร่วมกบัชุมชนใหต้อบโจทยก์บัชุมชน ซึง่การท างานกบัชุมชนจะท าใหไ้ดทุ้นมากถงึ 80 %  

2. ผู้เล่า: อาจารยไ์พโรจน์ ไชยเมืองช่ืน 

 ต้องเริม่จากการที่มทีีมวจิยัที่เขม้แขง็ก่อนเป็นอนัดบัแรก และมพีี่เลี้ยงที่ดคีอยให้ค าแนะน าที่ดี

และเป็นประโยชน์ สามารถไปเป็น Co-research เพื่อเรยีนรูก้ระบวนการท างาน ซึ่งตนเองอยู่ในศาสตร์

ทางดา้นวชิาการบรสิุทธิ ์ซึ่งหาแหล่งทุนยาก แต่ได้มโีอกาสร่วมท างานวจิยักบัทมีวจิยักาแฟ ของรศ.วนั

เพญ็ จติรเจรญิ โดยใชศ้าสตรข์องตนเขา้มาประยุกต์ในการท าวจิยัได ้แนะน าใหพ้ยายามขอทุนภายนอก 

ทุนจากต่างประเทศได้ยิง่ดี และแนะน าทุนจาก กฟผ. ซึ่งเป็นทุนที่ดีมาก ศาสตร์อื่นๆที่นอกเหนือจาก

วศิวก็สามารถขอได้ ซึ่งมีข้อดีคอืในปีแรกท างานวจิยัได้ดี กฟผ.จะให้ทุนอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 2 หรอื 3 

ต่อไป ซึง่สามารถอนุมตัไิดว้งเงนิไดเ้กนิ 5 ลา้น 

3. ผู้เล่า: อาจารย ์ดร.สายนที ทรพัยม์ี 

 เขา้ศกึษาดูจรงิๆในพืน้ที ่สิง่ส าคญัคอืหาจุดโฟกสัของพืน้ที ่หาความขาดแคลนหรอืความจ าเป็น 

และพยายามสรา้งโจทย์ท าใหเ้ป็นประโยชน์กบัพืน้ที ่หาช่องทางทีจ่ะบูรณาการตามหลกัศาสตรข์องของ

แต่ละคนในทมีงานใหเ้ชื่อมโยงกนัใหไ้ด ้แล้วหารอื ระดมสมองกบัทมีงานแลว้กลัน่กรองโจทยอ์อกมา ท า

วจิยัสว่นใหญ่จะท าในลกัษณะของการท างานเป็นทมี  

 

 

4. ผู้เล่า: อาจารย ์สุมิตรา สุปินราช 

 เคยได้ขอทุนในแนวทางการส ารวจกล้วยไม้จาก สกอ. การขอทุน คือจะมองไปยงัพื้นที่หรือ

ทอ้งถิน่    คดิโจทยท์ี่จะสรา้งประโยชน์ใหก้บัท้องถิน่จากสิง่ที่มอียู่  ด าเนินการโดยการส ารวจพื้นที่ก่อน 

ซึง่มปีระสบการณ์เคยไปทีบ่า้นป่าเหมีย้ง ไปใหค้วามรูก้บัชาวบา้น แลว้สรา้งประโยชน์ใหก้บัชาวบา้น แต่

ในช่วงหลงัจะเน้นงานเผยแพร่ ซึง่เป็นงานเลก็ๆ แต่ท าต่อเนื่องทุกปี 

5. ผู้เล่า: ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ทะนงศกัด์ิ สสัดีแพง 

 เริม่ต้นจากการขอทุนวจิยัจากทุนเลก็ๆ แลว้เริม่พฒันาไปสู่การขอทุนทีใ่หญ่ขึน้ ซึ่งควรที่ท างาน

วจิยัตามแนวถนัดของตน พฒันาต่อเนื่องและเตบิโตขึ้นไปในสายงานของตน สามารถขอทุนที่ใหญ่ขึ้น

โดยใช้ขอ้มูลฐานเดมิเพื่อสรา้งชื่อเสยีงให้กบัตนเอง รวมไปถงึการขอต าแหน่งทางวชิาการก็สามารถใช้

ขอ้มูลฐานเดมิที่ม ีท างานวจิยั จะท าให้ผลงานออกมาเป็นแนวเดยีวกนั ซึ่งจะแสดงให้เหน็ว่าเป็นเรื่องที่

เป็นความถนดัและความเชีย่วชาญของเรา  

6. ผู้เล่า: รศ.ดร.วนัเพญ็  จิตรเจริญ 



 การท างานวจิยักเ็ริม่ต้นมากจากการขอทุนวจิยัหลกัแสน มวีตัถุประสงคแ์ค่ต้องการใหฝึ้กท างาน

วจิยัใหเ้ป็น ขอทุนตามความเชีย่วชาญของตวัเอง เริม่จากจ านวนเงนิทุนน้อยๆ จนเริม่มกีารขอทุนและได้

จ านวนมากขึน้จนเป็นหลกัลา้น การท างานวจิยัมหีลกัการคอื ท าไปเพือ่อะไร แกปั้ญหาอะไร ศกึษางานที่

สนใจว่ามันเกิดปัญหาอะไร พยายามศึกษาเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ พยายามติดต่อสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก เมื่อมโีอกาสต้องควา้ไวไ้ม่ละทิ้งโอกาส รวมถงึต้องมทีมีงานทีแ่ขง็แกร่ง สามารถพา

กนัไปได้ มหีวัใจที่แน่วแน่ มพีลงับวกดว้ยกนั มขีอ้แนะน าคอืควรท างานเชงิลกึใหไ้ด้ พฒันางานของเรา

ใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ และมองเหน็การเชื่อมโยงระหว่างศาสตร ์

7. ผู้เล่า: ผศ.กนกวรรณ เวชกามา 

 เริม่ต้นจากงานวจิยัชัน้เรยีน และเริม่ขอทุนงานวจิยัของมหาวทิยาลยั และพยายามเขา้หานกัวจิยั

ทีเ่ก่งและเชีย่วชาญ โดยการขอท าวจิยัร่วมกบันักวจิยัดงักล่าว เสนอในจุดทีโ่ดดเด่นของตนเอง ท าความ

ชดัเจนในวชิาชพีของตน และหาอ่านขา่วหรอืงานตพีมิพท์ีท่นัสมยั 

8. ผู้เล่า: อาจารยส์ุพฒัน์  ใต้เวชศาสตร ์

 อย่างทิ้งโอกาสของตน ได้มโีอกาสท างานกบัพื้นที่หรอืหน่วยงานภายนอก โดยการถ่ายทอด

ความรูใ้นวชิาชพีของตนทีม่ใีหก้บัคนในชุมชน เช่น การท าไอศกรมี โดยการประยุกต์จากวตัถุดบิอื่นที่ม ี

การท าหมหูยอง การท าหมแูผ่น การท าน ้ามะขามป้อม แปรรปูผลติภณัฑ ์เป็นตน้  

 

ประเดน็ท่ี 2 ประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจยั ประเภทใดบ้าง (ปัญหา/อปุสรรค) 

1. ผู้เล่า: อาจารยไ์พโรจน์ ไชยเมืองช่ืน 

 เริม่ต้นการไดเ้ขา้ร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิและไดเ้ริม่เผยแพร่ผลงาน

ในวารสารทัง้ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 ปะปนกนัไป ไดเ้ผยแพร่ในวารสารทีไ่ม่ค่อยมชีื่อเสยีง 

และไดเ้ริม่กรองประเภทวารสารทีเ่ป็นชัน้น า เป็นทีรู่จ้กั เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

นักวจิยัส่วนใหญ่จะเผยแพร่งานวจิยั แนะน าให้เผยแพร่ผลงานเป็นบทความวชิาการด้วย ซึ่งสามารถ

ตพีมิพ์ตามวตัถุประสงค์ ตามทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตามขัน้ตอนการท างานวจิยั ก็สามารถ

ท าได ้ 

2. ผู้เล่า: อาจารย ์ดร.พวงทอง วงัราษฎร ์

 เลือกวตัถุประสงค์จากผลงานของเราให้ตรงกบัขอบเขตของวารสารที่ต้องการจะเผยแพร่ มี

ปัญหาและอุปสรรค คอื ระยะเวลาในการเขยีนบทความ การจดัรูปแบบตามแบบฟอร์มของวารสารที่

ก าหนด รวมถงึการเลอืกระดบัฐานขอ้มลู  

3. ผู้เล่า: อาจารย ์ดร.ลชินี  ปานใจ 



 มีโอกาสได้ submit ผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ และมีทัง้ยอมรบัและไม่ยอมรบั ได้

ชี้แนะใหดู้เนื้อหารายละเอยีดของงานวจิยัเราเราว่าคุณภาพ และปรมิาณงานที่เหมาะสมกบัวารสารแบบ

ไหนได้บ้าง ด้วยการค้นหาขอ้มูลโดยการพมิพ์ค าส าคญัเขา้ไป ผลทีแ่สดงออกมาจะบอกว่าชื่อเรื่องของ

เราจะไปหาวารสารแบบไหน มกีารเรยีงล าดบัจากเปอรเ์ซน็จากสงูไปต ่าทีม่โีอกาสยอมรบังานตพีมิพข์อง

เรา 

4. ผู้เล่า: อาจารยส์ุมิตรา สุปินราช 

 เป้าหมายแรกคือท าเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ควรตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรบั หรือ

อาจจะเป็นวารสารต่างประเทศ หรอืฐาน scopus และควรเป็นงานวจิยัทีใ่หม่ มปีระโยชน์กบัชุมชน เลอืก

วาสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานของเรา แต่เนื่องจากวารสารทีอ่อกมามจี านวนน้อย กจ็ะท าเป็นในส่วนของงาน

ประชุมวชิาการดว้ย อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึง่สามารถเป็นประโยชน์กบัตนเองและหลกัสตูรดว้ย 

3. ผู้เล่า: รศ.ดร.วนัเพญ็ จิตรเจริญ 

 การตีพิมพ์  Proceeding ก็ เลือ กวารสารที่ อ ยู่ ใก ล้ๆ บ้ าน  เช่ น  มห าวิท ยาลัยพ ะเยา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในส่วนของการขอผลงานทางวชิาการ สิง่ส าคญัมากคอืดูชื่อวารสารเป็น

อนัดบัแรก และอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 ก่อน และได้แนะน าให้ตพีมิพ์ Proceeding ต่างประเทศ ซึ่งจะให้

น ้าหนักของคุณค่าวารสารทีม่ากกว่าในประเทศ และเมื่อท างานเสรจ็ควรพจิารณาเรื่องการส่งผลงานไป

ประกวด ซึ่งจะท าใหเ้ป็นทีย่อมรบั ซึง่สามารถใชง้บประมาณจากโครงการในการน าผลงานไปประกวดได้

ไม่ว่าจะทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบับุคคลที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตร์

อาจารยแ์นะน าใหค้วรมงีานตพีมิพอ์ย่างน้อย 6 เรื่อง 

4. ผู้เล่า: ผศ.รุ่งทิวา กองเงิน  

 การเผยแพร่งานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของงานประชุมวชิาการ และเลอืกตพีมิพใ์นวารสาร

ทีอ่ยู่ในกลุ่ม TCI กลุ่ม 1 และเน้นเป็นเรื่องทีเ่ป็นแนวถนดัของตน 

5. ผู้เล่า: อ.ดร.ปัศนีย ์กองวงศ ์

 ได้มโีอกาสได้รบัทุนสนับสนุนที่บงัคบัให้ตพีมิพ์ในวารสารระดบันานาชาติในฐานข้อมูล ISI ใน

มุมมองของการเขยีนผลงานสามารถใชเ้ครื่องมอืไดก้บัผลงานของเรา เช่น โปรแกรมต่างๆ ทีจ่ดัคู่วารสาร

ใหเ้หมาะกบัผลงาน ส าหรบัวารสารนานาชาต ิในฝัง่ของยุโรป อเมรกิา ผลงานทีจ่ะตพีมิพจ์ะต้องผ่านการ

ตรวจสอบผลงานดว้ยบรษิทัก่อนเน่ืองจากไม่ใช่เจา้ของภาษา 

 

6. ผู้เล่า: อ.เพชรน ้าหน่ึง  เดชทิพยพ์รพงศ ์



 ได้เล่าประสบการณ์ตอนเรยีนปรญิญาโท ที่จะต้อง Proceeding ก่อนจบการศึกษา แนะน าว่า

ส่วนของค าแนะน าเป็นสิง่ส าคญัมากอย่างมองว่าเป็นปัญหาหรอือุปสรรค มองให้เป็นพลงับวกและน ามา

แกไ้ขปรบัปรุงจะท าใหเ้รามปีระสบการณ์มากขึน้ 

7. ผู้เล่า: ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีทนงศกัด์ิ สสัดีแพง 

 ได้แนะน าส าหรบัน้องใหม่ที่อยากจะตพีมิพ์อนิเตอร์ รศ.สุนทร ก าลงัจะจดัท าวารสารนานาชาติ

ขึ้น ส าหรบัใครที่ตพีมิพ์ภาษาองักฤษจะมทีีมงานต่างชาติเขา้มาช่วยให้ค าแนะน า ที่เวบ็ไซต์ JZ.rmutl  

แนะน าใหส้มคัร google scalar ซึ่งผลงานจะถูกจดัเรยีงขึ้นโดยอตัโนมตัิ ท าให้ทราบการอ้างองิถงึกี่ครัง้

จากผูอ้ื่น ในสว่นเรื่องค่าตพีมิพ ์จะตอ้งรอประกาศจากสภามหาวทิยาลยั 

8. ผู้เล่า: อาจารย ์ดร.จิรพนธ ์ทาแกง 

 ได้มผีลงานตีพิมพ์รวม Proceeding ประมาณ 30 กว่าผลงาน ในระยะแรกๆได้ท าในส่วนของ 

Proceeding อย่างเดียว ส่วนใหญ่จะไปภาคอื่นๆจะได้เครอืข่ายค่อนข้างเยอะ ในส่วนของการพิมพ์ใน

วารสารระดบันานาชาตไิด้ให้ ผศ.ทนงศกัดิ ์สสัดแีพง เป็นที่ปรกึษา และแนะน าอย่าดูถูกผลงานตวัเอง 

ควรสง่ไป เพราะคนทีต่ดัสนิผลงานคอื Reviewer  

9. ผู้เล่า: อาจารยอ์นาวิล ทิพยบุ์ญราช 

 ไดท้ าในส่วนของ Proceeding ซึ่งจะพยายามตพีมิพใ์หไ้ดทุ้กปี ละสามารถจะน าไปต่อยอดไดใ้น

การตพีมิพใ์นวารสารต่อไป 

10. ผู้เล่า: อาจารยกี์รติ วฒิุจารี 

 ได้ตีพิมพ์แค่ ปีละ 1 เรื่อง พบปัญหาส่วนใหญ่คือ การตีพิมพ์ผงงานมีแหล่งการตีพิมพ์ที่ไม่

เหมอืนกนั ควรหาแหล่งตพีมิพท์ีต่รงกบัผลงานของเรา เพือ่ทีจ่ะงา่ยต่อการยอมรบั  

11. ผู้เล่า: อาจารยอ์จัฉรา ไชยยา 

 ยงัมีประสบการณ์น้อยในเรื่องการตีพิมพ์ผลงาน ได้มีการวางแผนที่จะตีพิมพ์ผลงานในกลุ่ม

สมาคมวศิวกรรมเกษตร และไดท้ างานร่วมกบัอาจารยร์ุ่นพีซ่ึง่ก าลงัจะเริม่ด าเนินการ 

12. ผู้เล่า: ผศ.พงศกร  สุรินทร ์

 จากการที่นักวจิยัได้เล่าประสบการณ์มา ได้มองว่าท าให้เกิดประโยชน์อยู่ 2 มติ ิค าส าหรบัตวั

บุคคล และส าหรบัองคก์ารหรอืหน่วยงาน และในเรื่องของการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร สามารถน า

องคป์ระกอบมาแยกและน ามาด าเนินการจดสทิธบิตัรได ้ 

13. ผู้เล่า: ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา  

 พยายามที่จะเข้าร่วมอบรม ศึกษาวิธีการเขียนจากรุ่นพี่ ในส่วนวิธีของตนคือ จะต้องเขียน

กระบวนการของตนเอง จะต้องได้สิง่ใหม่ๆทุกครัง้จากงานวจิยั หากระบวนการใหม่ออกมา และอ้างองิ

ทฤษฎเีดมิ และการเลอืกวารสาร จะเลอืกกลุ่ม 1 เท่านัน้ และพยายามตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต ิ



และในส่วนของ Proceeding ส่วนใหญ่จะเป็นงานนักศกึษาซึ่งเหมอืนกบัอาจารย์ท่านอื่นๆ และใส่ชื่อตน

เป็นชื่อทา้ย 


