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ค าน า 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประชุม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นด้านการวิจัย ในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และได้จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ โดยมี
ความมุ่งหวังให้คณาจารย์จากทุกภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์และต่าง
คณะ ได้เข้าถึงความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และผู้สนใจในการ
น าไปเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยให้บรรลุผลต่อไป 
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การใช้ เทค โน โล ยีสา รสน เทศเพื่ อ เ ผยแพ ร่ งาน วิ จั ย 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการค้นคว้าวิจัย   
การได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ และ
การพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษาต่อ ตลอดจนเมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และการน าเสนอผลงาน ณ การประชุมวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นส่ิงท่ีนักวิจัยต้องมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  

จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัยพบว่า ปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลราชมงคลล้านนา (2559) ได้กล่าวถึง
วงจรวิจัย (Research cycle) มีจุดเริ่มต้นจากโจทย์วิจัย (Research 
problem) ซึ่งเป็นปัญหาหรือสาเหตุท่ีท าให้เกิดงานวิจัย ปัญหานี้
ต้องการนักวิจัยท่ีมีความสามารถ โดยการศึกษาวิจัยในรูปของข้อเสนอ
โครงการ (Proposal) เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการวิจัย ผลการวิจัย
ท่ีดีจะต้องตอบค าถามท่ีผู้วิจัยก าหนด โดยอาศัยกระบวนการท าวิจัยท่ีมี
ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผลส าเร็จ 4 ประการ ได้แก่ 
ทีมวิจัย ทุนวิจัย เครื่องมือและอุปกรณ์ และระบบการบริหารงานวิจัย 
ซึ่งท้ังหมดจะท าให้เกิดผลการวิจัยท่ีดี และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
และเผยแพร่สู่สาธารณะ (Publication) เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ และ
น าไปใช้งาน อันจะน าไปสู่การค้นพบข้อจ ากัดของงานวิจัยและโจทย์
วิจัยใหม่ ท่ีต้องการศึกษาวิจัยในระดับต่อไป 
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 คณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจัย
พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่งานวิจัย ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
การด าเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน จึงสรุปข้ันตอนในการเผยแพร่การวิจัย 
ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนในการเผยแพร่งานวิจัย  
(การส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 
วารสารในประเทศ และการน าเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ) 

1. การสืบค้นแหล่งตีพิมพ์ และน าเสนอ งานวิจัย 
การสืบค้นแหล่งข้อมูลในการตีพิมพ์ และน าเสนองานวิจัยนั้น 

ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล ได้ดังต่อไปนี้ 
- ฐานข้อมูลในห้องสมุด www.lib.ru.ac.th 

 

ภาพ 1 ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (E – journals) 
ท่ีมา: http://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-journals.php 
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- ฐานข้อมูลวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) 
ฐานข้อมูลวารสารส าหรับตีพิมพ์ อยู่ในเว็บไซต์ดัชนีการอ้างอิง

วารสารไทย มีกลุ่มวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
ภาพ 2 ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 

ที่มา: http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ 
 

- ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ ในกลุ่ม SCOPUS, ISI Web 
of Science, SJR 

การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จะท าให้เข้าถึงผู้อ่านท่ัวโลก ซึ่งมีผู้
ตีพิมพ์จากหลายประเทศ รวมถึงการประเมินบทความโดยพิชญพิจารณ์ 
(Peer review) แบบ double blind ฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ มีค่า 
Impact factor 1.0 ซึ่งสามารถค้นหาได้จากกลุ่ม SCOPUS, ISI web of 
science และ SJR (SCImago Journal Rank)  
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ภาพ 3 ฐานข้อมูล SCOPUS 

ที่มา:https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20
DEFINED 
 

- การประชุมวิชาการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้มีการรวบรวมได้ใน 

เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในแต่ละแห่ง 
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2. การส่งบทความเพื่อให้วารสาร / การประชุมวิชาการ พิจารณา

บทความวิชาการหรือบทความวิจัย 

 

2.1 การส่งบทความไปยังวารสารระดับชาติและนานาชาติ มีข้ันตอน
การด าเนินการได้แก่  
- การส่งไฟล์ในรูปแบบ word, pdf 
- การเขียนบทความตามรูปแบบของวารสาร 
- การค้นคว้าการเขียนเอกสารอ้างอิง
https://libguides.sjsu.edu/writeandcite (รูปแบบ APA, MLA, 
Chicago) 
 

 
 

ภาพ 4 การเขียนเอกสารอ้างอิง 
ที่มา: https://libguides.sjsu.edu/writeandcite 
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2.2 การส่งบทความไปยังการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

การส่งบทความไปยังการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ปัจจุบันในแต่ละหน่วยงาน จะมีเว็บไซต์ของแต่ละการประชุม โดยผู้วิจัย
จะต้องสมัครโดยสร้าง username / password และมีการโต้ตอบโดยผ่าน
เว็บไซต์ดังกล่าว 

 
3. การแก้ไขบทความจากวารสาร 

- กรณีเป็นการแก้ไขเนื้อหา แก้ไขตามท่ีกองบรรณาธิการแนะน า 
- กรณีเป็นการแก้ไขเอกสารอ้างอิง ใช้โปรแกรม Endnote หรือ 

ใช้ตามเว็บไซต์ Citethisforme 
 

4. การส่งบทความกลับไปยังวารสาร / การประชุมวิชาการ 
- ผู้วิจัยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ของการประชุม 

 
5. การน าเสนอในการประชุมวิชาการและการจัดท าโปสเตอร์ส าหรับ
น าเสนอ 

5.1 การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ในการน าเสนอการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

การออกแบบส่ือในการน าเสนอ มีความส าคัญ การน าเสนอด้วยภาพ และ
การสร้างสีสันจะเป็นการดึงดูดความสนใจในการน าเสนอได้เป็นอย่างดี 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 
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- การออกแบบด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Prezi, ProShow, 
Powtoon, Present for Ipad Keynote และ Powerpoint  

 Prezi เป็นโปรแกรมส าหรับการน าเสนอแบบออนไลน์ แต่ต้อง
เสียค่าสมัครสมาชิกใช้บริการ มีข้อแตกต่างจาก Powerpoint ในการท า
สไลด์ในหน้าท่ีต้องการน าเสนอได้ทันที ไม่ต้องท าทีละหน้า  

 
ภาพ 5 เว็บไซต์ Prezi 

ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/2jXNuqLECcE/maxresdefault.jpg 
 

- การใช้ Infographic น าเสนอ 
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือ

กราฟิกซึ่งบ่งช้ีถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็น
การย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะ
ส าหรับผู้คนในยุคไอทีท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลในเวลาอันจ ากัด 

- การเก็บข้อมูลใน Cloud storage (Onedrive, Google 
drive, Dropbox, Adrive, Mega) 
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การเก็บข้อมูลใน Cloud computing จะเป็นประโยชน์ในด้าน
การจัดการไฟล์ หากผู้วิจัยฝากไฟล์ไว้บน Cloud สามารถดาวน์โหลดมา
ใช้ได้ทันที หรือ สามารถเข้าใช้งานได้เสมือนการจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ 
โดยไม่ต้องดาวน์โหลด (Public cloud) ซึ่งจะอ านวยความสะดวกต่อผู้วิจัย
ในการน าเสนอได้เป็นอย่างดี 

5.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อออกแบบโปสเตอร์ส าหรับการน าเสนอ 
(Poster presentation) 

1) การออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ ควรศึกษารายละเอียดของ
โปสเตอร์เก่ียวกับขนาดของโปสเตอร์ (กว้าง x ยาว)  ติดต้ังในแนวตั้งหรือ
แนวนอน ลักษณะของพืน้ท่ีใช้ติดต้ัง รวมทั้งชนิดของวัสดุในการติด เช่น 
เจาะมุมใส่ห่วง หรือติดด้วยเทปกาว หรืออุปกรณ์แขวน  

2) การใช้โปรแกรมส าหรับออกแบบโปสเตอร์ เช่น Microsoft 
publisher, Adobe Photoshop, Adobe illustrator เป็นต้น       
โดยออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยท่ีส าคัญ  

- ขนาดของตัวอักษรและภาพประกอบต้องมีความเหมาะสม
กับขนาดของโปสเตอร์ อ่านได้ชัดเจนในระยะ 1 เมตร 

- เลือกใช้สีท่ีเหมาะสมดึงดูดความสนใจ      
- ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
- มีการน าเสนอด้วยรูปภาพ กราฟ หรือตาราง โดยเลือกเฉพาะ

ข้อมูลท่ีส าคัญ และโดดเด่น  
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ภาพ 6 การใช้ Microsoft publisher 

 
3) การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ได้แก่ Adobe Photoshop, 

Adobe iIIustrator 
ยศระวี วายทองค า (2559) ได้กล่าวถึงโปรแกรม Adobe 

Photoshop เป็นโปรแกรมตกแต่งสร้างสรรค์ภาพท่ีมีผู้นิยมมากท่ีสุด 
เพราะโปรแกรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถอ านวยความสะดวก
ให้กับกลุ่มนักออกแบบตกแต่งได้อย่างครอบคลุม ขณะท่ี iIIustrator เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพท่ีมีลักษณะเป็นลายเส้น 
(Vector graphic) จุดเด่นคือสามารถสร้างภาพลายเส้นได้เป็นอย่างดี และ
สามารถท างานออกแบบต่าง ๆ ได้หลากหลาย 
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 4) เลือกใช้วัสดุในการท าโปสเตอร์ท่ีเหมาะสม สวยงาม   

 

ภาพ 7 การออกแบบโปสเตอร์ในการวิจัย 
ที่มา:http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-
news/item/1149-590331-aeconf22 
(ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอโปสเตอร์ ในการประชมุวิชาการโครงงานวิศวกรรม
เกษตรแห่งชาติ ครัง้ที่ 22) 
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เอกสารอ้างอิง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 
(2559). การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย KM. ค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 
2561, จาก 
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/2016101
6111904_62139.pdf 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2561). นิสิตคณะ

วิศวกรรมศาสตรค์ว้ารางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโปสเตอร์ในการประชุม

วิชาการโครงการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22, จาก 
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