
การจัดการความรู

ResearchGate
เครื่องมือติดตามผลงานวิจัย

และชองทางการสรางทีมวิจัย
ผานระบบเครือขาย

คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจําปการศึกษา 2555



คํานํา
ภารกิจดานการวิจัย เปนประเด็นท่ีคณะใหความสําคัญมาโดยตลอด นักวิจัยของคณะฯ ไดดําเนินการตอเนื่องมา

นับตั้งแตเริ่มการกอตั้งคณะเกษตรศาสตร มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การเชิญนักวิจัยอาวุโสมาใหความรูและแนวคิด
ในการกําหนดโจทยวิจัย การเสวนาหาโจทยวิจัยภายในกลุมนักวิจัยของคณะฯ การพบแหลงทุนผูสนับสนุนการวิจัย
ฯลฯ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการสรางงานวิจัยใหมๆ ทางการเกษตรและวิชาการท่ีเก่ียวเนื่องในระดับพ้ืนท่ี จนเกิดผล
งานมากมายท้ังในดานการผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานเผยแพรตีพิมพระดับชาติ ระดับนานาชาติ

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานการสื่อสารขอมูลและเครือขายท่ีทําใหโลกมีขีด
ความสามารถในการติดตอสื่อสารเขาถึงกันและกันจากมุมตางๆ ของโลกสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ชวยใหนักวิจัยมี
โอกาสในการเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดดีกวาสมัยกอนๆ มาก แตก็อาจมีขอจํากัดในแงของวิธีการเขาถึงโดยเฉพาะ
เครือขายอินเทอรเนต ซึ่งในปท่ีผานๆ มา คณะก็ไดอาศัยกิจกรรม “การจัดการความรู” เปนเวทีท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการเขาถึงขอมูล ขาวสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับ “เทคนิคการใช Search
Engine” ตลอดจน “เทคนิคในการเลือกวารสาร/สํานักพิมพ” เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกเผยแพรผลงานวิจัย โดย
พิจารณาจากคา “Impact Factor” ซึ่งท้ังหมดตองอาศัยเครือขายอินเทอรเนตในการเขาถึงขอมูล และก็เปนประโยชน
อยางยิ่งตอนักวิจัยของคณะฯ

สําหรับกิจกรรม “การจัดการความรู” ในปนี้คณะฯ เห็นวา มีอีกประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจซึ่งนักวิจัยควรไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ “การใช ResearchGate” ซึ่งจากประสบการณของผูเคยใชงานเห็นวาเปนเครื่องมือท่ีมี
ประโยชนมากตอนักวิจัย ดังนั้น คณะทํางานดานการจัดการความรูจึงกําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เก่ียวกับ “เทคนิคการใช ResearchGate สําหรับนักวิจัย”ข้ึนเพ่ือชวยใหนักวิจัยสามารถติดตามผลงานวิจัยท่ีตีพิมพของ
ตนเอง ตลอดจนการสรางโอกาสและชองทางในการแสวงหาความรวมมือกับนักวิจัยอ่ืนๆ ท่ีสนใจตอไป

คณะทํางานการจัดการความรู
พฤษภาคม 2556
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ResearchGate

ResearchGate คืออะไร
ResearchGate คือ เครื่องมือท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการสื่อสาร สืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของของนักวิจัย

นักวิทยาศาสตร ภายใตแนวคิดท่ีวานักวิจัยทําอะไรไดมากกวาหากรวมมือกันทํางานผานระบบเครือขายอินเทอรเนต
โดยใชชื่อเวบไซทวา www.researchgate.net ดังนั้น ชองทางการเขาถึงกันและกันของนักวิจัยไมวาจะอยูแหงของโลก ก็
จะสามารถเขาถึงกันไดผานชองทางนี้ และจะเปนพลังขับเคลื่อนงานวิจัยไดมากข้ึนเรื่อยๆ ResearchGate จึงเปน
ชองทางหนึ่งท่ีจะทําใหนักวิจัยสามารถสรางความรวมมือกันไดอยางไรขีดจํากัดและมีพลังมากในอนาคต

ปจจุบันมีผูใชงานและเปนสมาชิกของ ResearchGate กวา 2.8 ลานคน ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาการ ฉะนั้น
ResearchGate จึงเปนเสมือนจุดรวม (Hub) ของนักวิจัยจากท่ัวโลกใหเขามารวมกันทุกชนชั้น

http://www.researchgate.net/
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ประโยชนของ ResearchGate
• เปนสังคมออนไลนของนักวิจัย ท่ีทุกคนสามารถเขามาสมัครเปนสมาชิกและใชงานได
• ใชเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย บทความวิจัยได โดยไมมีคาใชจายในการเผยแพร
• นักวิจัยสามารถตั้งคําถามขอสงสัยเก่ียวกับงานวิจัย เรื่องราวท่ีสนใจได แลวจะมีสมาชิกอ่ืนๆเขามารวมให

คําตอบ
• ใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันและ/หรือตางสาขาได
• ใชในการติดตามงานวิจัยของนักวิจัยในกลุมสาขาท่ีเราสนใจได
• ใชในการติดตามผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรของตนเองได ซึ่งจะมีการประเมินคาคะแนน / การเก่ียวกับ

งานวิจัยของเราใหเห็นอยางสมํ่าเสมอ ผานระบบแจงเตือนผานอีเมล
• สามารถเชื่อมตอกับ Facebook ได (มีผูใชงานกวา 1 พันลานคน)

การสมัครสมาชิก
ข้ันตอนการสมัครเปนสมาชิกของ ResearchGate นักวิจัยสามารถสมัครผานลิ้งค Sign up for free ดังท่ีปรากฏ

บนหนาแรกของการเขาสู www.researchgate.net จากนั้นดําเนินการตามข้ันตอนท่ีปรากฏเปนลําดับ จนกวาจะครบ
และสิ้นสุดการสมัครเปนสมาชิก (ประมาณ 6-7 ข้ันตอน ข้ึนกับการปอนขอมูล) ประมาณนี้

1. เลือก Sign up for free เสร็จแลวจะเขาสูหนาจอสําหรับ ปอนขอมูลสวนตัว (หากเปนชื่อท่ีเคยใช
ตีพิมพผลงานระดับนานาชาติแลวจะดีกวา เพราะจะปรากฏรายชื่อผลงานของตนเองใหเลือกใน
ข้ันตอนตอไป) ไดแก

a. Name
b. Surname
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2. ปอนขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน (สถาบันการศึกษา, มหาวิทยาลัย, คณะฯ, ท่ีสังกัด เปนตน ในสวน
ของเมล แนะนําเปนรูปแบบของสถาบันท่ีสังกัด)

3. เลือกสาขาวิชาการท่ีสนใจ (เลือกไดตามท่ีตองการ)
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4. ปอนคําสําคัญท่ีสนใจ หรือคาดวาจะใชในการสืบคน
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5. เลือกหัวขอท่ีสนใจจะติดตาม หรือตองการการแจงเตือน

6. Upload ภาพท่ีแสดงถึงตัวเอง (หากไมตองการเลือกปุม Skip )

7. สิ้นสุดข้ันตอนการสมัครสมาชิก เสร็จแลว Login เขาสูเมลตามท่ีแจงไว เพ่ือ Activate บัญชีผูใชงาน
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การ Activate บัญชีผูใชงาน
1. Login เขาสูระบบการใชงานเมล และจะปรากฏหนาจอและยืนยันบัญชีผูใชงาน (Confirm email account)

2. ในหนานี้สามารถเลือกท่ีจะ Follow ใครก็ไดตามท่ีสนใจ เสร็จแลวเลือกปุม Follow
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3. เขาสูหนาจอ ResearchGate ซึ่งผูใชสามารถเลือกใชงานตามตองการได (ศึกษาเพ่ิมเติมเล็กนอย)

การแจงเตือนผานเมล
เม่ือนักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัย (ระดับนานาชาติ) เรียบรอยแลว หากมีผูสนใจติดตาม หรือคนหาคําสําคัญ

ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยของเรา ResearchGate จะแจงขาวสารเตือนใหเจาของผลงานทราบผานเมล ท่ีสมัครไวอยาง
สมํ่าเสมอ
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การใชงาน ResearchGate ของนักวิจัย
ภายในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การใชประโยชนจาก ResearchGate เพ่ืองานวิจัย
ดร.วีรเวทย อุทโธ

28/05/2556
---------------------------------------

จากที่ไดมีการแลกเปลี่ยนการใช ResearchGate.Net เพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชน
เพื่องานวิจัย ผมขอสรุปการใชประโยชนดังนี้

1. ผมไดรูจัดนักวิจัยสาขาตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ResearchGate จะแนะนําวาใครอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
2. พรอมกันนี้ ResearchGate ไดแนะนําผมวามีนักวิจัยทานใดไดติดตามผลงานของผม

บาง เชน

3. โดย ResearchGate ไดแนะนําใหผม Follow นักวิจัยทานเหลานี้ที่มีการดําเนินงาน
วิจัยที่อาจเกิดความรวมมือในอนาคตได
4. ผมไดใช ResearchGate เปนเครื่องมือในการหาขอมูลเอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย ที่

อาจไมไดเผยแพรเปน Free Access โดยผมไดเขาไป Follow หัวเรื่องที่ผมสนใจ เชน Active
Packaging และผมพบวามีงานตีพิมพมากกวา 1,000 เรื่องใหผมได Download และมี
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นักวิจัยที่ผมสามารถ Follow การทํางานเพื่อ Update ขอมูลได เชน Dr. Panuwat
Suppakul, Kasetsart University (ดังที่ปรากฏในภาพดานลาง)

5. เมื่อผมไดเลือก Publication ผมพบวา มีใหเลือกมากมาย โดยผมสามารถ request ไป
ยังนักวิจัย เพื่อขอเอกสารฉบับเต็มได โดยที่เมื่อเลือกเอกสาร ผมสามารถจะเปดการ Discuss
กับเจาของเอกสารในเรื่องที่ผมไดเลือก เชน
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6. นอกจากนั้นผมยังมองเห็นเอกสารที่มีความเก่ียวพันกับเรื่องที่ผมไดเลือก เชน

จากประสบการณที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดชวยในการวิจัยของผม ทั้งจากการหา
เอกสารและแนวทางในการรวมมือทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยทานอื่นๆ ตอไปได

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


