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ก

คานา
การจัดการความรู้ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ประเด็นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ “การเพิ่มค่า
Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” นันเป็
้ นการรวบประสบการณ์ความรู้ และมุมมองจากคณาจารย์นกั วิจยั และ
บุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรที่ว่า “คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยเสริ มสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง มีความเป็ นเลิศด้ านวิชาชีพและการวิจยั ในระดับสากล” ซึง่
ตัวชี ้วัดหนึง่ ที่สาคัญในการแข่งขันกับสถาบันคูเ่ ทียบ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Hong Kong Polytechnic University (HKPU), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)) ได้ แก่ จานวนการอ้ างอิงต่อ
อาจารย์ประจา (citations per faculty members) โดยปี ที่ผ่านมาแม้ ว่าตัวชี ้วัดด้ านจานวนการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ประจา
(published papers per faculty members) คณะฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันได้ (อยู่ใน 3 อันดับแรก) แต่หากพิจารณา
ด้ านจานวนการอ้ างอิง (citations) คณะฯ ยังห่างไกลจากสถาบันคูเ่ ทียบค่อนข้ างมาก (อยูใ่ นอันดับที่ 4-5) นอกจากนี ้แล้ ว
ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 ที่ม่งุ เน้ น university world ranking 100 อันดับแรกของ Times
Higher Education (THE) นันตั
้ วชี ้วัดด้ านผลกระทบของการวิจยั (research impact) และ citations จึงมีความสาคัญ
มากขึ ้น อีกทังยั
้ งถื อเป็ นการดาเนินการตามพันธกิ จของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง เป็ นมหาวิทยาลัย 1 ใน 9 แห่งของ
นโยบายมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
คู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) ประเด็นการเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ นี ้
ได้ รั บ การจัด ท าขึน้ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่อ องค์ ก รและบุค ลากร โดยเฉพาะบุค ลากรที่ ผลงานตี พิ ม พ์ ได้ รั บ การอ้ า งอิ ง
(citations) มากจะมีค่า Hirsch-index (H-index) ที่เพิ่มสูงขึ ้นตามมา อันเป็ นการสร้ างสมประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษาวิจยั ของนักวิจยั ต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ เข้ าใจแนวทาง มีกลเม็ดเคล็ดลับ และเกิดแนวทางการ
แก้ ปัญหาโดยผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในองค์กร โดยดึงองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคล
(tacit knowledge) ให้ ได้ รับการถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ในองค์กรให้ มากยิ่งขึ ้น
ซึง่ ช่วยให้ ยน่ ระยะเวลาการลองผิดลองถูก เกิดมุมมองที่เป็ นรูปธรรม และเกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่อความเจริ ญอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กรต่อไปอย่างไรก็ตามคู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร (KM) ในการเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาตินี ้อาจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนงานหรื อองค์กรอื่นๆ ได้ เช่นกัน โดยเฉพาะองค์กรที่ลกั ษณะธรรมชาติและบริ บทที่
ใกล้ เคียงกันเพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมได้
อย่างไรก็ตามคูม่ ือการจัดการความรู้ขององค์กร (KM) นี ้อาจยังไม่สมบูรณ์ที่ดีที่สดุ เนื่องจากข้ อจากัด บริ บทของ
องค์กร และสภาพแวดล้ อมภายนอก (เช่น แนวนโยบาย ประเด็นหัวข้ อการวิจยั ที่เป็ น hot issues จานวนงบประมาณการ
สนับสนุนการตีพิมพ์แบบ open access ฯลฯ) มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ที่ดาเนินไป ดังนัน้
การนาไปประยุกต์ใช้ กบั บริ บท ประสบการณ์ของบุคคลอย่างเหมาะสม และการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องในประเด็น
มุมมองต่างๆ อย่างมีสว่ นร่ วมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน จะเป็ นรัฐนาวาที่มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้ รุดหน้ าสูส่ มั ฤทธิผล
ต่อไปอย่างสมบูรณ์ เพื่อมุง่ สูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรต่อไป
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรกฎาคม 2563

ข

สารบัญ
หน้ า
คานา

ก

สารบัญ

ข

บทนา

1

กระบวนการในการรวบรวมความรู้ขององค์กร

3

ประมวลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความรู้ขององค์กร

4

ข้ อเสนอแนะ

6

บรรณานุกรม

7

ภาคผนวก

ค

1

บทนา
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ได้ ให้ คานิยามของการจัดการความรู้ ในองค์กรหรื อ
Knowledge Management (KM) ว่าเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบทังนี
้ เ้ พื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ ที่มีองค์
ความรู้รวมทังท
้ าให้ เกิดการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุดทังนี
้ ้ความรู้ภายในองค์กรมี 2 ประเภทหลักๆคือ
1. Explicit Knowledge (ความรู้ ที่ชดั แจ้ ง) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่น สูตร ทฤษฎี
ตารา คูม่ ือต่างๆบางครัง้ เรี ยกความรู้ ประเภทนีว้ ่าความรู้ แบบรู ปธรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วจะถ่ายทอดออกมาในลักษณะ
การบันทึกแบบลายลักษณ์อกั ษรที่เห็นได้ โดยประจักษ์
2. Tacit Knowledge (ความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่ได้ จากประสบการณ์พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการทาความเข้ าใจในสิง่ ต่างๆซึ่งโดยธรรมชาติแล้ วลักษณะขององค์ความรู้ ประเภทนี ้จะเป็ นความรู้ ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่ายเช่นทักษะ ประสบการณ์ และกลเม็ด เคล็ดลับในการทางานให้
ประสบผลสาเร็ จหรื อแนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้ นซึ่งความรู้ ประเภทนีจ้ ึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบนามธรรมไม่มีรูป
จาต้ องไม่ได้ หรื อบางทีเรี ยกว่า “abstract” ซึ่งจะตรงกันข้ ามกับลักษณะแบบรู ปธรรม “concrete” ทังนี
้ ้การจัดการความรู้
ในองค์กรเป็ นขบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นองค์กรซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ น
ระบบ โดยเฉพาะการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝั่งอยูใ่ นคนซึง่ ปกติแล้ วจับต้ องได้ ยากให้ ถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสืบทอดจากรุ่ นสูร่ ุ่ นโดยประหยัดเวลาและเป็ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันจากัด ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันขององค์กรอื่นๆ และสิง่ แวดล้ อมรอบข้ าง

2
กระบวนการจัดการความรู้ หรือ “Knowledge Management Process”(สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้ วย 7 ขันตอนซึ
้
ง่ ถือเป็ นกระบวนการแบบหนึง่ ที่จะช่วยทาให้ องค์กรเข้ าใจถึง
ขันตอนที
้
่ทาให้ เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของความรู้ ที่จะเกิดขึ ้นภายในองค์กรโดยที่ขบวนการทัง้ 7
ขันตอน
้
ประกอบด้ วยหลักการดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1:การบ่งชีค้ วามรู้ โดยพิจารณาว่าวิสยั ทัศน์พนั ธกิจเป้าหมายของคณะฯคืออะไรและเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
คณะฯ จาเป็ นต้ องรู้อะไรขณะนี ้คณะฯ มีความรู้อะไรบ้ างอยูใ่ นรูปแบบใดและอยูท่ ี่ใครบ้ าง ซึง่ คณะฯ ภายใต้ การดาเนินการ
ของคณะกรรมการส่งเสริ มพัฒนางานวิจยั ฯ ได้ ประชุมถึงสถานการณ์และบริ บทของคณะฯ ต่อทิศทางตามกรอบนโยบาย
แผน 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2564-2568) และนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้ กาหนดประเด็น KM ขึ ้น เพื่อการ
สนับสนุนทิศทางการดาเนินงานด้ วยกระบวนการทาง KM ขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 2:การสร้ างและแสวงหาความรู้ โดยการสร้ างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้ จากภายนอกเก็บรักษาความรู้ เก่าและ
กาจัดความรู้ที่ใช้ ไม่ได้ แล้ วเช่น ความรู้ที่ล้าสมัยนามาใช้ กบั บริ บทปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 3:การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบโดยเป็ นการวางโครงสร้ างความรู้เพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็ น
ระบบในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 4:การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ โดยการปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้ เป็ นมาตรฐานใช้ ภาษาเดียวกัน และ
ปรับปรุงเนื ้อหาให้ สมบูรณ์
ขัน้ ตอนที่ 5:การเข้ าถึงความรู้ โดยเป็ นการทาให้ ผ้ ูใช้ ความรู้ นัน้ เข้ าถึง ความรู้ ที่ต้องการได้ ง่า ยและสะดวกเช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), e-office, หนังสือเวียนบอร์ ดประชาสัมพันธ์ โต๊ ะกาแฟ มุมอ่านหนังสือหรื อห้ องสมุด เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 6:การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสามารถทาได้ หลายวิธีการเช่น กรณี ที่เป็ นความรู้ ที่ชัดแจ้ ง (Explicit
Knowledge) คณะฯ อาจจัดทาเป็ นรู ปเล่มเอกสาร, การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อกรณี ที่เป็ น Tacit Knowledge อาจ
จัดทาเป็ นระบบทีมข้ ามสายงาน, กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ , ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (peer
support), ระบบพี่เลี ้ยง (mentor),การสับเปลีย่ นงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลีย่ นความรู้เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 7:การเรี ยนรู้โดยควรทาให้ การเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจาเช่น เกิดระบบการเรี ยนรู้จากการสร้ างองค์
ความรู้แล้ วนาความรู้ไปใช้ สนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
จนพัฒนาเป็ นบริ บทขององค์กรอย่างโดดเด่นและยัง่ ยืน
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กระบวนการในการรวบรวมความรู้ขององค์ กร
กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ของคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “การเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ในครัง้ นี ้นันเป็
้ นการรวบรวม
ความประสบการณ์ ความรู้ และมุ ม มองจากคณาจารย์ นั ก วิ จั ย และบุ ค ลากร ของคณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ เ อื อ้ ต่ อ บริ บ ทของคณะฯ และบุค ลากรของคณะฯ มากที่ สุด โดยเฉพาะใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั ของคณะฯ ให้ ความเห็นชอบ
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทังส่
้ วนที่เป็ นห้ องประชุมแบบเว้ นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการแพร่ กระจายเชื ้อ ณ
ห้ องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชัน้ 1 อาคาร 12 ชัน้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่ทุกคนจ ากทัง้ 4
สาขาวิชาจะได้ พบปะกัน และมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เสนอข้ อคิดเห็น และแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกัน และผู้
ร่วมประชุมโดย webinar ผ่านระบบออนไลน์ Zoom conference มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบ
การตรง (ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร) และจัดทาแบบสารวจความเห็นผ่าน google form เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ โดยบุคลากรสามารถแสดงความเห็นผ่านการบอกเล่า อภิปรายให้ ความเห็น หรื อเขียนข้ อความ
ในแบบสอบถาม เพื่อให้ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญ โดยเลขานุการได้ รวบรวมประเด็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จาก
บุคลากร เพื่อสรุ ปจัดทารายงาน เผยแพร่ แก่บุคลากร และจัดเก็ บไว้ เป็ นคลังองค์ความรู้ ขององค์ กร (KM) ใน e-office
“หมวดความรู้ขององค์กร (KM)” เพื่อความสะดวกในการค้ นหาและติดตามเพื่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้ เกิดการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไป
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ประมวลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ขององค์ กร
วิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้ผลงานตีพมิ พ์ระดับนานาชาติเกิดการอ้างอิง (Citations) เพิ่มมากขึ้น
จากการระดมความเห็ น และการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ของบุค ลากรถึ งวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยให้ ผลงานตี พิ ม พ์ ร ะดับ
นานาชาติเกิดการอ้ างอิง (Citations) เพิ่มมากขึ ้นนัน้ บุคลากรเห็นว่าการสร้ าง infrastructures ให้ สามารถทางานวิจัย
ระดับสูงและเกิดงานวิจยั ที่สามารถต่อยอดได้ เป็ นแนวทางหนึ่งในการวางรากฐานทางด้ านงานวิจัยเพื่อการผลิตผลงาน
และต่อยอดงานวิจยั ให้ เกิดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มี track record ที่ดี อันจะทาให้ มีผลงานตีพิมพ์เพิ่มมากขึ ้น เอื ้อ
ให้ นกั วิจยั เครื อข่ายการวิจยั และผู้ที่สนใจผลงานสามารถอ้ างอิงผลงานที่ตีพิมพ์ไปแล้ วได้ นอกจากนี ้แล้ วการร่ วมมือกัน
สร้ างโจทย์วิจยั ที่ดีทนี่ า่ สนใจหรื อการใช้ เทคนิค good research question ก็จะก่อให้ เกิดงานที่มีประโยชน์ และสามารถต่อ
ยอดต่อไปได้ เรื่ อย ๆ เช่นกัน
นอกจากนี ้แล้ วการตีพิมพ์ผลงานประเภท review article ที่มีหวั ข้ อน่าสนใจ เป็ นองค์ความรู้ ที่ทนั สมัยและเข้ ากับ
สถานการณ์ก็นบั ว่าเป็ นกลเม็ดหนึง่ ในการขับเคลือ่ นการอ้ างอิงได้ เช่นกัน เนื่องจากบทความประเภท review article จะถูก
นาไปอ้ างอิงได้ อย่างกว้ างขวาง
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น วารสารที่อยูใ่ นระดับ quartile 1 หรื อ 2 หรื องานวิจยั ในวารสารที่มี
ค่า impact factor สูง มักจะถูกนักวิจยั เลือกมาใช้ ในการอ้ างอิงก่อนเป็ นอันดับต้ นๆ เนื่องจากเป็ นผลงานมีความน่าเชื่อถือ
และมีคุณภาพสูง เช่นเดียวกันกับมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ (reviewers) ที่จะมองหาเอกสารอ้ างอิงที่มีคุณภาพดีและ
น่าเชื่อถือเป็ นหลัก
อนึ่ง การตีพิมพ์ในวารสารประเภท open access ที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย และผู้อ่านสามารถ download
บทความฉบับเต็ม ไปอ่านวิเคราะห์ ได้ ก็จะช่วยเอื ้อการถูกนาไปอ้ างอิงได้ เพิ่มขึน้ เช่นกัน ซึ่ง ทางหน่วยงานอาจจะต้ อง
พิจารณาเพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charge) ให้ สงู ขึ ้น เพื่อให้ ครอบคลุมค่าอัตรา page charge
ของวารสารต่าง ๆ เนื่องจากวารสารที่เป็ น open access หรื อ Q1-Q2 มักมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charge) ที่
ค่อนข้ างสูง
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ปัญหาหรืออุปสรรคใดควรได้รับการแก้ไขเพื่อช่วยให้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเกิด
การอ้างอิง (Citations) เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ด้ า นปั ญ หาหรื อ อุป สรรคใดควรได้ รั บ การแก้ ไขเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผลงานตี พิ ม พ์ ร ะดับ นานาชาติ เ กิ ด การอ้ า งอิ ง
(Citations) เพิ่มมากยิ่งขึ ้นนัน้ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ได้ ให้ ความเห็นแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ว่า ควรตังโจทย์
้
วิจยั
ให้ น่าสนใจ (hot issues) ทันต่อสถานการณ์ โดยควรให้ ความสาคัญกับกระบวนการสร้ างโจทย์วิจยั ให้ มากขึ ้น และให้ มี
ความต่อเนื่องของโจทย์วิจยั
นอกจากนีก้ ารสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ สร้ างสรรค์ งานวิจัยที่มีคุณภาพก็เป็ นประเด็นสาคัญของต้ นนา้ อันจะ
นาไปสูป่ ลายน ้า (ผลงานตีพิมพ์) ที่มีคณ
ุ ภาพ ทังนี
้ ้ควรมีรูปแบบการให้ ทนุ วิจยั ที่เข้ มข้ นมุ่งเป้าหมายให้ มีการตีพิมพ์ใน Q1
อนึ่งการส่งเสริ มให้ นกั วิจยั มีการรวมกลุ่มกันทางานในหัวข้ อที่กาลังทาเป็ นประเด็นหลัก มีการพัฒนาเครื อข่ายงานวิจัย
สร้ างความร่วมมือกับนักวิจยั ต่างประเทศจะทาให้ เกิดการอ้ างอิงทัง้ citations by others & self-citations และเพิ่มโอกาส
การสร้ างงานวิจยั ที่บรู ณาการข้ ามสาขาอันทาให้ เกิดการอ้ างอิงอย่างกว้ างขวางหลายศาสตร์ มากขึ ้น
เช่นเดียวกันกับการอภิปรายแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กนั ก่อนหน้ านี ้ คือ ประเด็นการสนับสนุนงบประมาณค่าธรรมเนียม
การตีพิมพ์ (page charge) เนื่องจากบางโครงการวิจยั ไม่มีค่างบประมาณสนับสนุนค่า page charge หรื อมีไม่เพียงพอ
และไม่ครอบคลุมต่อค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
สาหรับการบริ หารจัดการเรื่ องเวลาการทางานของคณาจารย์นกั วิจัยและบุคลากรก็เป็ นประเด็นสาคัญที่ควร
คานึงถึงโดยเอื ้อให้ มีเวลาในการทาวิจยั และเขียนตีพิมพ์ผลงานให้ มากขึ ้น โดยอาจลดเวลางานที่มีความสาคัญน้ อยใน
คณะฯ ออกบางส่วน
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ข้ อเสนอแนะ
คู่มือการจัดการความรู้ ขององค์กร หรื อ knowledge management (KM) ประเด็นการเพิ่มค่า Citations ของ
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตินี ้นัน้ อาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สดุ และอาจมีข้อจากัดอยู่หลายประการ อย่างไรก็ตามคู่มือการ
จัดการความรู้ขององค์กรดังกล่าวได้ เป็ นข้ อมูลที่รวบรวมขึ ้นตามบริ บทขององค์กรในการช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ปั ญหา อุปสรรค กลเม็ดเคล็ดลับ และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อ ช่วยเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ อันเป็ นตัวบ่งชี ้หลักที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยรายงาน KM ฉบับนี ้ได้ รวบรวมความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ฝั่งอยูใ่ นตัวบุคคล (tacit knowledge) ของคณาจารย์นกั วิจยั ในคณะฯ เพื่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในองค์กร
ทังในประเด็
้
น “วิธีการที่จะช่วยให้ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเกิดการอ้ างอิง (Citations) เพิ่มมากขึ ้น” และ “ปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่ควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อช่วยให้ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติเกิดการอ้ างอิง (Citations) เพิ่มมากยิ่งขึ ้น” อันจะ
นาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ พัฒนาต่อยอด และก้ าวสูค่ วามสาเร็ จในการเพิ่มค่า Citations ของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติตอ่ ไป
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ภาคผนวก
ประมวลข้ อความเห็นหลัก ประเด็น “การเพิ่มค่ า Citations ของผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ”
1.

วิธีการใดบ้ างที่จะช่ วยให้ ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติเกิดการอ้ างอิง (Citations) เพิ่มมากขึน้
-

สร้ าง infrastructures ให้ สามารถทางานวิจยั ระดับสูง และงานวิจยั ที่สามารถต่อยอดได้

-

มีการต่อยอดงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง และตีพิมพ์เพิ่มมากขึ ้น

-

การร่วมมือกันสร้ างโจทย์วิจยั ทีก่ อ่ ให้ เกิดงานที่มีประโยชน์ และสามารถต่อยอดต่อไปได้ เรื่ อย ๆ

-

ทางานวิจยั ให้ ตอ่ เนื่องและสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่เคยทาจะทาให้ สามารถอ้ างอิงผลงานเดิมทีเ่ คยตีพิมพ์ไปแล้ ว
ได้

-

การใช้ เทคนิค good question

-

งานวิจยั ทีด่ ี น่าสนใจ

-

การเขียน Review article

-

ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณ
ุ ภาพ เช่น วารสารที่อยูใ่ นระดับ quartile 1 หรื อ 2

-

ตีพิมพ์งานวิจยั ในวารสารที่มี impact factor สูง

-

การตีพิมพ์ใน open access เพราะผู้อ่านสามารถ download ไปอ่านได้ แต่ทางหน่วยงานต้ นสังกัดอาจจะต้ อง
เพิ่มวงเงินค่า page charge ให้ สงู ขึ ้น เพื่อครอบคลุมอัตรา page charge ของวารสารต่าง ๆ

ง
2.

ปั ญหาหรืออุปสรรคใดควรได้ รับการแก้ ไขเพื่อช่ วยให้ ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติเกิดการอ้ างอิง
(Citations) เพิ่มมากยิ่งขึน้
-

โจทย์วิจยั ไม่นา่ สนใจ

-

ควรให้ ความสาคัญกับกระบวนการสร้ างโจทย์วิจยั ให้ มากขึ ้น

-

ปั ญหางานวิจยั ต่อเนื่อง

-

ทุนวิจยั เพื่อให้ สร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ

-

ควรมีรูปแบบการให้ ทนุ วิจยั ที่เข้ มข้ น เป้าหมายให้ มีการตีพิมพ์ใน Q1

-

นักวิจยั ไม่มีการรวมกลุม่ กันทางานในหัวข้ อที่กาลังทาเป็ นประเด็นหลัก

-

การพัฒนาเครื อข่ายงานวิจยั การเพิ่มทุนสนับสนุน

-

ความร่วมมือกับนักวิจยั ต่างประเทศ

-

บางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่า page charge หรื อมีน้อย

-

เวลาในการทางานวิจยั มีการเขียนงานทางวิชาการ ที่มากขึ ้น ลดเวลางานที่มีความสาคัญน้ อยในคณะฯ ออก
บางส่วน

