ถอดบทเรียนจากการเสวนาวิชาการ
การจัดการความรู เรื่อง การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ ผึ้งหวานรีสอรท จ.กาญจนบุรี

ผศ.สุวรรณ คงมี
ผูทรงคุณวุฒิ
การทําวิจัยทองถิ่นมีความสําคัญเนื่องจากสามารถนําไปใชกับชาวบานในทองถิ่นเพื่อพัฒนาชีวิตความ
เปนอยู ซึ่งเปนคุณสมบัติหนึ่งที่นักวิจัยควรจะมี ที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดพยายามจะผลิต
นักวิจัยผานทางศูนยวิทยาศาสตรซึ่ง ไมเพียงจะผลิตเฉพาะนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรแตควรผลิตนักวิจัย
ทางดานสังคมศาสตรดวยแตที่ผานมาไมสามารถบริหารจัดการผลิตนักวิจัยไดเนื่องจากขาดงบประมาณ ตอมา
จึงมีการปรับปรุงศูนยวิทยาศาสตรในแงของการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย กอนที่จะตีพิมพเผยแพรนั้น
นักวิจัยจะตองมีความพรอมในการทําวิจัยคือตองมีองคความรูและสั่งสมประสบการณซึ่งอาจจะไดจาการเรียน
การสอนหรือการคนควาเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในองคความรูดานนั้นๆ เพราะอุปสรรคสําคัญในการทําวิจัย
อยูตรงที่นักวิจัยไมมีความมั่นใจในองคความรูที่ตนเองมีอยู เชน รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพ ย ไดทําการวิจัย
สมุนไพรหลายชนิดในเชิง ลึกทําใหเ กิดองคความรูสามารนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติไดและสุดทายสามารถเขียนตําราที่ตอยอดงานวิจัยได ดังนั้นองคความรูที่ไดจากงานวิจัยเปนสิ่งที่มี
คุณคามาก ถาสามารถสรางนักวิจัยที่มีคุณสมบัติดังกลาวจากการประชุมครั้งนี้ใหเกิดขึ้นนั้นถือวาคุมคา
ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สรุปวานักวิจัยตองรูจักตนเองและพัฒนาตนเองใหมีความพรอมและมีศักยภาพอยูเสมอ ครั้งหนึ่งไดมี
ไดโอกาสพูดคุยกับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติอีกทานบอกวาการที่จะทําใหงานวิจัย
ของอาจารยม หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเ ปนที่รูจักโดยเร็วนั้นจะตอ งใชทางลัดคือ จัดใหมีก ารประชุม
วิชาการในประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจในนครสวรรคเพื่อใหมีเวทีวิชาการเกิดขึ้นเปนประจําทําใหมผี เู ชีย่ วชาญได
เขามารวมมือทํางานรวมกัน
ดร.ศรัณยา เพงผล

อาจารยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตองขอกลาวกอนวายังเปนอาจารยใหมอยูประสบการณการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยคอนขางนอย
แตพ อมีประสบการณอ ยูบางตอนสมัยเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก สายที่จ บมาเกี่ยวของกับ ทางดาน
การเกษตรตอนปริญญาตรีเรียนดานเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนปริญญาโท-เอกเรียนดานเทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการทําวิจัยนั้นกอนอื่นจะตองมีความสนใจในเรื่องที่จะทําแลวมุงมั่นที่จะ
ทําเรื่องนั้นใหสําเร็จ และตองมีการติดตามการทําวิจัยเรื่องที่เราสนใจวาคนอื่นทําเรื่องอะไรบางแลว ในสวน
ของหลัก การการตี พิม พเ ผยแพร ผ ลงานวิจั ยทุ ก คนพอจะรูอ ยูแ ล ว จึง อยากจะขอแนะนํา ว าการตีพิ ม พ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติควรจะตองใหเจาของภาษาตรวจการเขียนของเรากอนที่สงวารสาร ซึ่งคนสวน
ใหญมักจะจางเขียนหรือตรวจแตโดยสวนตัวแลวจะใชวิธีการสรางเครือขายที่เปนนักวิจัยตางชาติชวยตรวจให
ซึ่งเราจะไดคําที่เพราะและสละสลวยมากขึ้นทําใหชวยประหยัดเงินไดมาก แตเมื่อเพื่อนตรวจใหแลวเราตอง
นํามาตรวจอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนื้อหาตองถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยจึงขอแนะนําใหมีการสรางเครือขายนักวิจัย
ซึ่งจะทําใหไดรับประโยชนกลับมาและในการประชุมวิชาการที่ตรงกับสายวิชาที่เราศึกษาเราควรที่จะเขารวม
เพื่อ ที่จ ะใหทุกคนรูจัก เราและมหาวิท ยาลัยและไดรูนัก วิจัยที่อ ยูในแวดวงเดียวเพื่อ ที่จ ะไดมีโ อกาสสราง
เครือขายรวมกันตอไป

ผศ.ดร.ทัศนุพันธ กุศลสถิต

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
กอนอื่นจะบอกวาจริงๆแลวเปนนักวิจัยและนักวิชาการแตตอนนี้มาทํางานบริหารอีกสถานะหนึ่งคือ
เปนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงขอเลาประสบการณใหฐานะที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาปริญญาโทที่ตองตีพิมพเผยแพรผ ลงานวิจัยเนื่องจากมีเกณฑวาจะจบไดก็
ตอเมื่อไดตีพิมพเ ผยแพรผลงานวิจัยในฐานะอาจารยที่ป รึกษาจึงตอ งชวยงานวิจัยของนัก ศึกษากอนเอาไป
ตีพิมพ การที่จะตีพิมพผลงานวิจัยมันมีปจจัยที่สําคัญคือหนึ่งตัวบุคคล สองคือสิ่งแวดลอม สามคือการบริหาร
จัดการ เริ่มจากตัวบุคคลนักวิจัยตองหันมามองตนเองใหออกวาเราถนัดทางดานใดหรือนักวิจัยจบดานไหนมา
เวลาตรวจงานวิจัยก็จะดูวานักวิจัยจบอะไรมาเพื่อดูวานักวิจัยทํางานวิจัยตรงกับสายวิชาการที่ศึกษามา แต
นักวิจัยบางคนไมไดทํางานวิจัยที่ตรงสายวิชาการที่จบมาแตมีประสบการณในการทําวิจัยดานนี้มา สองคือ
สิ่งแวดลอม บางครั้งนักวิจัยตองสรางสิ่งแวดลอมขึ้นเองคือกัลยาณมิตรซึ่งจะเปนบุคคลที่พรอมชวยเหลือเรา
เมื่อเรามีปญหา และสุดทายคือการบริหารจัดการการทําวิจัยใหบรรลุเปาหมาย ในฐานะที่เปนคณบดีนั้นคิดวา
การบริหารจัดการงานวิจัยเปนเรื่องที่คอนขางยากเนื่องจากอาจารยจะไปเนนที่การเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิตมากกวาการทําวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย แตจากการประกันคุณภาพการศึกษาจะเห็นได
วา ตั วชี้ วั ดที่ อ าจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ยจะต อ งมี ก ารตีพิ ม พเ ผยแพร ผ ลงานวิ จัย จะมีค ะแนนประเมิ น ผล
คอนขางมากซึ่งมหาวิทยาลัยของเราไดคะแนนในสวนนี้คอนขางนอย และตอมาไดมีโอกาสพูดคุยกับคณบดี
มหาวิทยาลัยบูรพาวาที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะมีการวางแผนในแตละปกําหนดเปาหมายเนนการเรียนการสอนกี่
เปอรเซ็นตเนนการทําวิจัยกี่เปอรเซ็นตกําหนอเปาหมายการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย การบริหารจัดการจะ
สามารถทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมาย ในฐานะที่เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยฯจะตองมีการทํา
วิจัยและการวัดคุณคางานวิจัยคือการตีพิมพเผยแพรหรือการนําไปใชประโยชน ดังนั้นการที่จะเปนนักวิจัยที่ดี
จะตองอานหนังสือวารสารใหมาก พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยคนอื่นๆซึ่งจะทําใหเกิดแนวคิดใน
การทําวิจัยใหมๆ นักวิจัยที่มีแนวคิดตางกันอาจกอใหเกิดประเด็นการวิจัยใหมๆขึ้นได ดังนั้นนักวิจัยจึงควรที่จะ
สรางเครือขายการวิจัย
ดร.สิริพร ปาณาวงษ
รองคณบดีฝายวิชาการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จากคณะครุศาสตร สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ดังนั้นจึงสนใจการทําวิจัยเกี่ยวกับการทํา
วิจัยและประเมินผล จากประสบการณการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารหรือการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ ถานักวิจัยไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติการจะจบงานวิจัยไดจะมี
การตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยดังนั้นเราจึงตองมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ถาเปนการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการของไทยเมื่อนักวิจัยทํางานวิจัยจบแลวจึงนํางานวิจัยมาเขียนเปนบทความวิจัยตามหลักการ
ที่ทุกทานไดทราบแลว แลวจึงสงบทความวิจัยไปลงวารสารทางวารสารจะสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
แลวจะตอบกลับวาใหตีพิมพในวารสารหรือไม สําหรับนักวิจัยหนาควรที่จะเริ่มจากตีพิมพในวารสารของไทย
กอ นไปสูระดับ นานาชาติ การตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติเ ปนเรื่องที่คอนขางยากเนื่อ งจะตองเขียน
บทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ การเริ่มตนที่จะตีพิมพในระดับนานาชาตินั้นตองเริ่มจากที่เราตองมีบทความ
วิจัยที่เปนภาษาไทยอยูแลวใชวิธีการจางแปลเปนภาษาอังกฤษเมื่อแปลเสร็จตองแปลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากจะมี
คําศัพทเฉพาะทางการวิจัยซึ่งคนที่แปลใหจะไมทราบจึงตองแปลเองอีกครั้ง สวนคําศัพทเฉพาะทางการวิจัย

สารมารถศึกษาไดจาการอานวารสารระดับนานาชาติในศาสตรนั้นๆ หลังจากนั้นจะใหอาจารยที่ปรึกษาหรือผูท ี่
มีความรูชวยตรวจใหเสร็จแลวจึงสงไปที่วารสารระดับนานาชาติเพื่อตีพิมพ จากประสบการณการตีพิมพใน
ระดับ นานาชาตินักวิจัยควรจะเปนสมาชิกของวารสารที่จ ะไปตีพิม พทําใหนัก วิจัยมีโอกาสไดตีพิมพสูงกวา
เนื่องจากทางวารสารจะพิจารณาสมาชิกของวารสารกอน การเปนสมาชิกของวารสารระดับนานาชาติ เชน ที่
ตนเองเปนสมาชิก อยูคือ Research and Evaluation อยูในฐานขอมูล Scopus จะเสียคาสมาชิกรายป
ประมาณ 4,000-5,000 บาท บางคนคิดวาแพงแตสิ่ง ที่ไดรับกลับ มาถือวาคุมคาเนื่อ งจากสามารถติดตาม
แนวโนมการวิจัยไดตลอดและตนเองไดตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารนี้ สิ่งที่สําคัญในการตีพิมพระดับนานาชาติ
คือนักวิจัยจะตองมีงานวิจัยที่เปนภาษาไทยที่ดีกอนสวนภาษาอังกฤษนั้นสามารถใหคนอื่นชวยได สวนการ
นําเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติเริ่มแรกอาจจะยากแตเมื่อไปนําเสนอบอยๆจะงายขึ้นเอง
ดร.สมบูรณ นิยม
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จะขอเลาถึงประสบการณการตีพิมพในระดับนานาชาติตอนที่เรียนปริญญาเอกเพราะตอนนั้นถือวายัง
เปนนักวิจัยรุนใหมจึงอยากจะเลาประสบการณของตนเองเพื่อเปนแนวทางการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติใหกับนักวิจัยรุนใหม ตอนเรียนปริญญาเอกอาจารยที่ปรึกษาทานจะใหหาแหลงตีพิมพเองแตทานก็
จะตรวจงานวิจัยใหพรอ มทั้งใหคําแนะนํา สิ่งที่สําคัญในการจะไดรับการยอมรับใหตีพิมพลงวารสารนั้นคือ
จะตองมีการวางแผนและการจัดการที่ดี โดยเริ่มจากการตั้งเปาหมายกอนวาจะตีพิมพในฐานขอมูลใด เริ่มจาก
ISI Scopus หรือ TCI การทําวิจัยไมใชเรื่องแตการที่จะไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารเปนเรื่องที่ยากกวา
ตอนที่เรียนเริ่มแรกไดสงบทความวิจัยลงในวารสารที่มีคา Impact Factor อยูในฐานขอมูล ISI ไมสูงนัก
ประมาณ 0.5 ในศาสตรของคณิตศาสตร Impact Factor 0.5 ถือวาสูงแลวเปนวารสารของไตหวันรอทาง
วารสารตอบกลับมาประมาณ 3 อาทิตยทนรอไมไหวจึง e-mail ไปถามความคืบหนาสัปดาหตอไปทางวารสาร
ตอบปฏิเสธการตีพิมพกลับมาเนื่องจากเปนนักวิจัยหนาใหมไมไดเปนสมาชิกของวารสาร จึงสงไปวารสารอืน่ ๆก็
โดนปฏิเสธ 4-5 ครั้ง จึงคิดวาตีพิมพวารสารในฐานขอมูล ISI อาจจะยากเกินไปจึงเปลี่ยนไปสงบทความวิจัยลง
วารสารในฐานขอมูล Scopus ซึ่งอยูในควอไทลที่ 1 หรือที่ 2 ก็ยอมรับไดจึงไดสงไปตีพิมพที่วารสาร Applied
Mathematic Science เปนวารสารของประเทศบัลแกเรีย รอการตอบรับประมาณ 3 เดือนทางวารสารจึง
ตอบกลับยอมรับใหตีพิม พในวารสารดังกลาวตองจายคา page charge ประมาณ 12 ยูโ รหรือประมาณ
80,000 บาท แตตอนนั้นไดรับทุนวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตอมาไดสงไปตีพิมพวา
สารของแคนนาดาซึ่งจะเขมงวดเรื่องหลักไวยากรณภาษาอังกฤษมากทางกรรมการอานงานวิจัยไดแนะนําให
แกไขบทความจึงแกไขตามที่กรรมการแนะนําแลวสงกลับไปที่วารสารใหมรอทางวารสารตอบกลับมาไมเกิน 3
สัปดาหทางวารสารก็ตอบยอมรับการตีพิมพกลับมา และเมื่อจบกลับมาเปนอาจารยใหมๆไดรับทุนวิจัยจาก
คณะวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีประมาณ 10,000 บาทเปนงานวิจัยที่ทําคนเดียวเมื่อทํางานวิจัยเสร็จไดเขียน
บทความวิจัยสงไปตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติทางวารสารก็ตอบยอมรับการตีพิมพกลับมาก็ตองจายคา
page charge เอง แตมหาวิทยาลัยมีระเบียบหนึ่งที่อุดหนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการใหกับอาจารยของ
มหาวิทยาลัยแตมีขอ จํากัดการเบิก จายอยูม าก ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒ นาจึง จะพยายามหาทางชวยให
อาจารยไดรับ เงินอุดหนุนการตีพิมพเพื่อ เปนการสงเสริมใหนักวิจัยไดตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติใหมากขึ้น

ดร.สิริจิตต ปนเงิน

อาจารยส าขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตนเองเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนปริญญาเอก จบที่
Panjab University สาขาปรัชญาเนนแนวคิดของมนุษยและเสรีภาพภาคพื้นยุโรปและทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
แนวคิดของมนุษย คุณคาของมนุษยและเสรีภาพของมนุษยทั้งภาคพื้นยุโรปคือเยอรมันกับฝรั่งเศส งานวิจัย
ตอนที่เรียนปริญญาโทเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงหาเอกสารอางอิงคอนขางยากเนื่องจากงานวิจัยในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงปริมาณดังนั้นจึงตองหางานวิจัยจากตางประเทศอางอิงและเกิดความคิดวาทุก
งานวิจัยของทุกสาขาของดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจะตองมีการนําหลักปรัชญาและวรรณกรรมมาใช
ทํางานวิจัยดังนั้นจึงไดรวบรวบหลักปรัชญาและวรรณกรรมเหลานั้นมาเปนงานวิจัยและตอนเรียนปริญญาโท
อาจารยจะใหเขารวมการประชุมวิชาการอยูบอยๆการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอไดรับการปฏิเสธบางตอบรับ
บางทําใหไดรับประสบการณมากขึ้นคือรูวิธีการจะนําเสนอผลงานวิจัยอยาไรใหนาสนใจกวาคนอื่นๆ ตอมาก็ได
ไปนําเสนอผลงานวิจัยหลายๆที่ เชน ไปนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยและเสรีภาพที่มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวงซึ่งไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และอีกงานหนึ่งไดรับทุนวิจัยจาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,000 บาท ไดไปนําเสนองานวิจัยที่จัดโดย สควช. ลาสุดไดสงบทคัดยอ
งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาความยากจนเพื่อเขารวมนําเสนองานวิจัยที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
รวมกับประเทศอินเดียทางผูจัดงานไดตอบรับไหเขารวมนําเสนอและเขียนรายงานฉบับเต็มสง
รศ.ดร.งามผอง คงคาทิพย

อาจารยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับนานาชาติจะประสบผลสําเร็จทุกคนเปนเรื่องที่เปนไปไมได
บางครั้งตองประสบกับความลมเหลวยิ่งถานักวิจัยประสบความลมเหลวเทาใดจะทําใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น สรุป
คือไมวาจะไปประชุมวิชาการ ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย หรือจดสิทธิบัตร ขอใหนักวิจัยทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
ใหไดกอน ซึ่งงานวิจัยเปนสิ่งที่อยูกับคนเรามาโดยตลอดตั้งแตตอนที่เราเปนเด็กจะวิจัยวาจะสื่อสารกับคนอื่นๆ
ไดอยางไร นักวิจัยเมื่อมีงานวิจัยที่ดีแลวจะมีเวทีใหไปแสดงผลงานวิจัยไดหลายที่เมื่อไปนําเสนองานวิจัยไมตอง
กังวลวาภาษาอังกฤษไมดีจะทําใหง านวิจัยไมดีไปดวยเพราะทางดานวิชาการดี เมื่อไปนําเสนอผลงานวิจัย
บอยๆจะทําใหสามารถปรับเรื่องภาษาอังกฤษไปไดเองถึงภาษาอังกฤษจะสําคัญแตไมใชอุปสรรคในการที่จะทํา
ใหเปนนักวิจัยที่โดดเดน การที่ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาตินั้นควรที่จะอานวารสารภาษาอังกฤษ
ใหมากแลวจะทําใหนักวิจัยไดอะไรหลายอยาง หรืออาจจะปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาหรือเพื่อนก็ไดแตที่สําคัญ
คือตัวนักวิจัยเองจะเปนผูพิจารณาวางานวิจัยดีที่สุดหรือยัง เมื่อไรก็ตามที่ถูกปฏิเสธการตีพิมพทางวารสารจะ
แนะนํามาวาใหแกไขอะไรจากนั้นนําคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกแลวสงไปตีพิมพลงวารสารใหมจะทํา
ใหนัก วิจัยมีโอกาสตีพิมพลงในวารสารสูงขึ้น สวนการเสียเงินคา page charge นั้นเคยมีประสบการณสง
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารที่มี Impact Factor คอนขางสูงทําใหเสียเงินคา page charge คอนขางมากแต
ไมรูสึกเสียดายเนื่องจากนักวิจัยที่ดีเรื่องเงินจะสําคัญนอยที่สุดองคความรูที่จะเผยแพรใหคนอื่นๆรับรูนั้นสําคัญ
ที่สุดไมใชเพื่อตัวนักวิจัยเองแตเพื่อมหาวิทยาลัย สังคมโลก เมื่อนักวิจัยคิดไดอยางนี้จะทําใหนักวิจัยทํางานวิจัย
ไดอยางมีความสุขแลวตําแหนงทางวิชาการจะตามมาเอง

ผศ.ประทีป แกวเหล็ก

รองอธิก ารบดี ฝายวางแผนและพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค
จะขอพูดเรื่องการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในฐานะที่เปนผูประเมินภายนอกของ
สมศ. จากการที่ไดไปประเมินมหาวิทยาลัยตางๆจะสังเกตไดวาตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ราชมงคลจะขาดเหมือนกันคือตัวชี้บงชี้ที่เกี่ยวของกับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชน เปนที่สรุปแลววาเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลไมผานตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับ
การตีพิ ม พเ ผยแพรผ ลงานวิ จัยและงานวิจั ยที่นําไปใชป ระโยชนเ นื่อ งจาก หนึ่ง มาจากตัว ของอาจารย มี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพนอยเนื่องจากทฤษฎีเชิงลึกมีนอย สองผลงานวิจัยเชิงประจักษนอย ดังนั้นจะทําอยางไรให
อาจารยทุกคนไดทํางานวิจัยอาจารยทุกคนถูกบังคับใหทํางานวิจัยจาเกณฑตางๆ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตองสนับสนุนงบประมาณตองไปนําเสนอกับสภามหาวิทยาลัยใหมีการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั
ซึ่งจะชวยใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไดงายขึ้น จาการสังเกตนักวิจัยที่ประสบผลสําเร็จการทําวิจยั นัน้
นักวิจัยจะทํางานวิจัยในเรื่องที่ใกลตัวดังนั้นงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏถนัดคืองานวิจัยเพื่อทองถิ่นสิ่งที่ควร
จะนํามาทําเปนงานวิจัยคือภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจทองถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นซึ่งถา
นักวิจัยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใชเรื่องยากเลย

