แบบสรุปองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรู้ ทางด้านการวิ จยั
เรือ่ ง แนวทางการทําวิ จยั ที่ถกู ต้อง
จัดทําโดย : ฝ่ ายวิ จยั วิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม COSCI มศว
จากการจัดการความรูเ้ รือ่ ง แนวทางการทําวิ จยั ที่ถกู ต้อง ได้พบประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
 เรือ่ งการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอรับทุนวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และข้อเสนอแนะในเรือ่ ง
ของวิธกี ารระบุขอ้ มูล และรายละเอียดต่างๆทีค่ วรต้องใส่ลงในแบบฟอร์ม ในเรือ่ งต่อไปนี้
o เรื่องทีข่ อรับทุนควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ กลุ่ม
เรือ่ งวิจยั เร่งด่วน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลอืน่ ๆ เป็ นต้น เพือ่ แสดง
ให้เห็นว่างานวิจยั นัน้ มีประโยชน์ และสอดรับกับความต้องการของสังคม และสมควรได้รบั ทุนวิจยั
o เรือ่ งทีข่ อทุนต้องไม่ซา้ํ ซ้อนหรือเป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ใด หรือกําลังยืน่ ขอทุนจากแหล่งทุนอืน่ อยู่
โดยผูข้ อรับทุนจะต้องลงชือ่ ในแบบฟอร์มการยืนยันการตรวจสอบจริยธรรมการวิจยั และ ความซํา้ ซ้อน
ของโครงการวิจยั
o เสนอให้มกี ารทําวิจยั ร่วม เพือ่ ให้อาจารย์มผี ลงานวิจยั มากขึน้ และอาจแบ่งสัดส่วนให้เท่ากันในกรณีทาํ
วิจยั คู่ เพือ่ ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ดา้ นการของตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการขอทุนวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมได้ชว่ ยกันทําความเข้าใจข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของการเบิกจ่าย
เงินทุนในแต่ละหมวด รวมถึงแลกเปลีย่ นประสบการณ์ขอ้ ผิดพลาด เช่น การไม่ทราบเพดานอัตราการจ่ายเงินของ
ค่าตอบแทน ประเภทใบเสร็จทีใ่ ช้เบิกได้ ระยะเวลาในการเก็บใบเสร็จไว้คอื 10 ปี ฯลฯ สุดท้ายผูเ้ ข้าร่วมมีความเข้าใจ
ตรงกัน และได้ความรูท้ จ่ี ะช่วยหลีกเลีย่ งข้อผิดพลาดต่างๆ
 เรือ่ งของการสนับสนุนการตีพมิ พ์ลงในวารสารวิชาการ และรางวัลโบนัสการตีพมิ พ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แลกเปลีย่ นเรือ่ ง
ของประเภทของวารสารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ซึง่ สรุปได้วา่ มหาวิทยาลัยให้คา่ สนับสนุนตีพมิ พ์วารสารทัง้ ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ส่วนรางวัลโบนัสจะขึน้ อยูก่ บั ระดับค่า impact factor ของวารสารทีล่ ง
 มีการอภิปรายกันเรือ่ งทีม่ าของค่า impact factor ซึง่ สรุปว่าเป็ นการคํานวณค่านํ้าหนักมาจากการทีว่ ารสารนัน้ ถูก
นําไปอ้างอิงมากเพียงใด ซึง่ วารสารทีม่ คี า่ impact factor ทีส่ งู จะได้รบั การยอมรับในวงวิชาการมาก และทําให้มผี สู้ นใจขอ
ส่งผลงานตีพมิ พ์ในวารสารนัน้ ๆมาก นอกจากนี้ผเู้ ข้าร่วมทีม่ ปี ระสบการณ์การตีพมิ พ์ในวารต่างประเทศให้คาํ แนะนําว่าควร
ตีพมิ พ์ลงในวารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล scopus ซึง่ เป็ นวารสารทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลถือเป็ นวารสารทีย่ อมรับว่าคุณภาพ และ
ส่วนใหญ่เป็ นวารสารทีร่ ะบุคา่ impact factor

องค์ความรูท้ น่ี ําไปใช้ประโยชน์
จากการได้แลกเปลีย่ นความรูใ้ นเรือ่ งแนวทางการทําวิจยั ทีถ่ กู ต้อง สามารถนําองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้
ดังต่อไปนี้
1. การแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการระบุขอ้ มูลลงในแบบฟอร์มขอทุนวิจยั วิจยั ในรูปแบบทีถ่ กู ต้อง รวมถึงเอกสาร
ต่างๆทีต่ อ้ งใช้ประกอบการยืน่ ของทุนวิจยั ทําให้อาจารย์ทต่ี อ้ งการขอทุนวิจยั ไม่สบั สน และไม่เสียเวลาในการทําความ
เข้าใจแบบฟอร์ม และลดปญั หาการต้องกลับมาแก้ไขข้อมูลทีร่ ะบุไม่ถูกต้องเมื่อส่งแบบฟอร์มไปแล้ว ทําให้กระบวนการขอ
ทุนวิจยั เป็ นไปอย่างราบรืน่ และทันตามกําหนดทีป่ ิ ดรับ
2. ข้อมูลและประสบการณ์ทแ่ี ลกเปลีย่ นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์งบประมาณได้นํามาใช้เป็ นแนวทางในการขอทุนวิจยั
ในครัง้ ต่อไป และเมือ่ ทราบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและข้อผิดพลาดต่างๆ จากการเบิกจ่ายในอดีตของผูเ้ ข้าร่วม
ทําให้
อาจารย์ทก่ี าํ ลังจะขอทุนวิจยั ตัง้ งบประมาณให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทม่ี หาวิทยาลัยกําหนด ลดข้อผิดพลาดจากการตัง้
หมวดรายการต่างๆ ทีซ่ า้ํ ซ้อน และสามารถจัดสรรงบประมาณในโครงการวิจยั ทีต่ อ้ งการเสนอขอรับทุนได้อย่างรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
3. ความรูท้ ไ่ี ด้จากเรือ่ ง impact factor ทําให้อาจารย์มขี อ้ มูลสําหรับการตัดสินใจเลือกลงตีพมิ พ์ในวารสารทีไ่ ด้คา่
impact factor ทีส่ งู ซึง่ ทําให้บทความของอาจารย์ได้รบั การยอมรับมากขึน้ และมีโอกาสได้รบั การอ้างอิงมากขึน้
4. ข้อมูลเรือ่ งการให้รางวัลโบนัสการตีพมิ พ์ผลงาน เป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ าํ ให้อาจารย์เกิดแรงจูงใจในการขอทุนวิจยั
และตีพมิ พ์ผลงานมากขึน้

รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทําองค์ความรู้ของวิ ทยาลัย
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รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ ตําแหน่ง คณบดี
อาจารย์ปรวัน แพทยานนท์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง ตําแหน่ง ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ปรัชญา เปี่ ยมการุณ ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประชาสัมพันธ์
อาจารย์ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจยั และพัฒนา
อาจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ปิลนั ลน์ ปุณญประภา ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาการ
อาจารย์ ดร. พิชยั วัฒน์ แสงประพาฬ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร. ชัชฏา อัครศรีวร ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์รนิ บุญ นุชน้อมบุญ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ หม่อมหลวงอุสมุ า สุขสวัสดิ ์ ตําแหน่งอาจารย์
อาจารย์พชั ราภรณ์ วรโชติกาํ จร ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์สริ นิ นั ท์ เสนาขันธ์ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์กฤชณัท แสนทวี ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง ตําแหน่ง อาจารย์
นางกรอุษา ศรีศจุ โรจน์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นายสุทศั นัยน์ ขอมธิดา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นางสาวจิตรดา สีฉ่ํา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นางสาวรัตนาพร จิตรนพรัตน์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นางสาววัชรี ใจประเสริฐ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นายอานัตต์ ปี บทอง สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นายนิพนธ์ ราชวุฒิ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปญั ญาและวิจยั
นางสาวณกัญญา อังครัตนไตร ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นายเอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ตําแหน่ง อาจารย์
นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุคนธ์ธา บุญชู ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางสาวสินนี าถ ริคา้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่ท่ี ร.ต.ญ. สุกญ
ั ญา สุวรรณภูม ิ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
นายณภัทร สุบรรณพงษ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นายเสกสรร เสาวคนธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

