
แนวทางการเรียน 

ในระดบัปริญญาเอก 

ดร.เดช  ธรรมศิร ิ



 การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการท าวจิยั 

 การวางแผนตารางเวลา 

 การใชช้วีติในชว่งระหวา่งเรยีน 

 การน าเสนอผลงานวจิยั 

 การสง่งานวจิยัไปตีพิมพใ์นวารสาร 

 การไปท างานวจิยัรว่มกบัมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ 

 

 

หวัขอ้ 



การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการท าวจิยั 



 ตวัอยา่งเชน่ จาก Website ieee.org, sciencedirect.com  

 

 

การหาบทความวจิยัในเรือ่งทีส่นใจ 



 โดยใชโ้ปรแกรม Endnote, Zotero 

 

 

การจดัเก็บบทความวจิยั 



 ดูประวตังิานวจิยั ของอาจารย ์

 ประวตักิาร จบของนกัศึกษาในทีป่รกึษา (สอบถามรุน่พ่ี ) 

 นิสยัใจคอ เขา้กบัเราไดไ้หม 

 

 

อาจารยท์ีป่รกึษา 



 เลือกทีเ่ราสนใจ 

 เลือกทีส่ามารถ ตพิีมพไ์ด ้

 

 

การเลือกหวัขอ้ 



การวางแผนตารางเวลา 



 ชว่ง Course work 

 สอบ QE 

 สอบ หวัขอ้ 

 สง่ Journal 

 สอบจบ 

 ปรบัแกไ้ข 

 สง่รูปเลม่ฉบบัสมบูรณ ์

 

 

 

 

วางแผนตารางเวลา ในการเรียน 



การใชช้วีติในชว่งระหวา่งเรยีน 



 พฒันาตวัเอง 

 หากิจกรรมท า อยา่ปลอ่ยใหต้วัเองเครยีด 

 แบง่เวลาใหต้วัเองบา้ง 

 ออกก าลงักาย 

 สรา้งความสมัพนัธก์บัเพ่ือน อาจารย ์

 ท าชวีติใหม้ีความสุข 

 

 

 

 

การใชช้วีติในชว่งระหวา่งเรยีน 



การน าเสนอผลงานวจิยั 



 http://www.conferencealerts.com/ 

 http://grid.hust.edu.cn/call/index.jsp 

 http://www.iacsit.org/conference.htm 

 http://www.ourglocal.com/?c=6&start=200&limit=20 

 http://www.ieee.org/conferences_events/index.html 

แหล่งรวม Link ส าหรบัการน าเสนอผลงานวจิยั 
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 ดูรูปแบบ Format ของงานทีจ่ะสง่ไป 

 ดูชว่งเวลา 

 ตดิตอ่ จองเครือ่งบิน,โรงแรม 

 เตรยีมเอกสาร ตา่ง ๆ ตดิตวัไป รายละเอยีดงาน Conference, รายละเอยีดการจองที่
พกั 

 เบิกทุนคา่ใชจ้า่ย 

เตรียมตวัส าหรบัการน าเสนอผลงานวจิยั 



การสง่งานวจิยัไปตพิีมพใ์นวารสาร 



 ควรอยูใ่นฐานขอ้มูลที ่มีชือ่เสยีง และเป็นมาตรฐานสากล เชน่ Scopus, ISI, TCI 

 ตรวจสอบ Impact Factor 

คน้หาขอ้มูลวารสาร 



 ตรวจสอบจาก http://www.scimagojr.com 

คน้หาขอ้มูลวารสาร 



 อา่น paper ทีเ่ก่ียวขอ้ง ทีอ่ยูใ่นวารสารนัน้เยอะ ๆ 

 ดูรูปแบบ Format ของงานทีจ่ะสง่ไป 

 หา paper อา้งองิทีอ่ยูใ่นวารสารฉบบันัน้ๆ 

 ควรมีผูเ้ชีย่วชาญ ชว่ยตรวจทาน 

 ระวงัเรือ่ง ลิขสทิธ์ิ ในสว่นของโปรแกรมทีใ่ช ้

 ระวงัเก่ียวกบั plagiarism 

 

 

เตรียมตวัส าหรบัสง่งานวจิยัไปตีพิมพใ์นวารสาร 



การไปท างานวจิยัรว่มกบัมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ 



 ตดิตอ่ผา่น อาจารยท์ีป่รกึษา 

 หาขอ้มูล ผา่น Website (ตรวจสอบความถนดั ของอาจารยแ์ตล่ะทา่น) 

 ตดิตอ่ผา่นนกัเรยีนไทย ทีอ่ยูท่ีน่ ัน่ 

 

 

 

ตดิตอ่หา มหาวทิยาลยั 



 ตดิตอ่เพ่ือขอจดหมายตอบรบัจากมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ 

 ขออนุมตัทิุนสนบัสนุนไปท าวจิยัระยะสัน้ (ลว่งหนา้ 3 เดอืน) 

 ตดิตอ่ขออนุญาตจากหน่วยงานตน้สงักดั 

 เตรยีมตวัอยา่ง หรอืสิง่ของจ าเป็นทีเ่ก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  

 

 

 

เอกสารทีจ่  าเป็น 



 ท าเรือ่งแจง้ใหท้ีท่  างานรบัทราบ 

 ใหท้ีท่  างานออกหนงัสอื รบัรอง เพ่ือท าเรือ่งขอ VISA 

 ตดิตอ่ขอจองวนัสมัภาษ VISA 

 ตดิตอ่ ทีพ่กัลว่งหนา้ 

  plan เรือ่งเวลาทีจ่ะเดนิทาง 

 จอวตัว๋เครือ่งบิน จองทีพ่กั 

 เตรยีมตวัเองใหพ้รอ้มก่อนการเดนิทาง 

 

 

 

การเตรียมตวัก่อนไป 



 ส ารวจสถานที ่

 รว่มกิจกรรม 

 หาเพ่ือน ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

 เตรยีมตวัท าวจิยั รว่มกบัอาจารยใ์นตา่งประเทศ 

 

 

 

การใชช้วีติในตา่งแดน 



 

 

 

ท าวจิยัรว่มกบั OSU 



 โอกาสในการวิจัย : 

 วางแผนการวิจัยร่วมกับ Professor Dusan Delen (ก่อนไป, ระหว่าง และภายหลัง
จาก USA) 

 ได้รับการอ านวยความสะดวกเทียบเท่ากับนักศึกษาเต็มเวลา ปฏิบัติทุกอย่าง
เหมือนกัน (ระบบเอกสาร, ระบบเบิกจ่ายวัสดุและการเงิน) 

 

 

 

กิจกรรมรว่มกบั คณาจารยแ์ละนกัศึกษา ป.เอก 



 

 

 

รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ 



 

 

 

ศกึษาแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัเพ่ือนตา่งชาต ิ



 

 

 

ทอ่งเทีย่วหาประสบการณ ์



งาน Conference 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  “An Investigation of Imbalanced Data Distribution:The Case of Predicting 
Student Attrition” 43rd Decision Sciences Institute ‘s International 
Conference  2012, San Francisco, California,USA,17-20 November 2012 

ชือ่ผลงาน  “Data Classification based on Support Vector Machine Optimized kernel   
function and  parameters also Feature Selection by Genetic Algorithm” 
ICACT2011: The 2nd International Conference on Advancements in   
Computing Technology ICACT 2011.,Jeju Island, Korea, Nov. 29 - Dec. 1,                   
2011. 
 

ชือ่ผลงาน  
 

"AdaBoost  Ensemble Data Classification based on  Diversity of  
Classifiers",2011 International Conference on Future Information  
Technology - ICFIT 2011,September 2011, Singapore, September 16,  
2011-September 18, 2011. 
 



งาน Conference 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  “การใหค้ะแนนสนิเชือ่โดยวธิกีารท าเหมอืงขอ้มลดูว้ยเทคนคิซบัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี
รวมทัง้การเลอืกใชล้ักษณะทีเ่หมาะสมร่วมกับการหาคา่พารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมดว้ยวธิี
คน้หาแบบกรชิ”,การประชมุทางวชิาการระดับชาต ิดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ครัง้ที ่5(NCCIT), ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนอื,กรงุเทพมหานคร, วนัที ่22-23 พฤษภาคม 2552.   
 

ชือ่ผลงาน  “การใหค้ะแนนสนิเชือ่โดยวธิกีารท าเหมอืงขอ้มลูดว้ยเทคนคิโครงขา่ยประสาท 
เทยีมแบบแพรก่ระจายยอ้นกลับ”, การประชมุทางวชิาการ NCIT2008, ณ โรงแรม 
แกรนดเ์มอรเ์คยีว ฟอรจ์นู กรงุเทพมหานคร, วนัที ่6-7 พฤศจกิายน 2551           
 



งาน Conference 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  “การใหค้ะแนนสนิเชือ่ดว้ยเทคนคิซบัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีและการลดมติขิอ้มลูดว้ย
วธิพีซีเีอรว่มกบัการหาคา่พารามเิตอรท์ีเ่หมาะสมดว้ยวธิคีน้หาแบบกรชิ”,การประชมุ
ทางวชิาการระดับชาต ิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีNCST 09’,ณ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  จังหวดัสกลนคร,ระหวา่งวนัที ่9-10 กรกฎาคม 2552. 
 

ชือ่ผลงาน  "การจ าแนกขอ้มลูโดยใชว้ธิซีพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีโดยปรับพารามเิตอรด์ว้ยขัน้ตอน
วธิเีชงิพันธกุรรม", การประชมุทางวชิาการเสนอผลงานวจัิย ระดับ            
บัณฑติศกึษา ครัง้ที ่11, ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่, วนัที ่12 กมุภาพันธ ์2553 
 

ชือ่ผลงาน  
 
 

"การจ าแนกขอ้มลูโดยวธิกีารรวมกลุม่ของเทคนคิซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี",การ
ประชมุทางวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีครัง้ที ่8, ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ศนูยรั์งสติ,วนัที ่19 มนีาคม 2553 
 



งาน Conference 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  "การจ าแนกขอ้มลูโดยวธิกีารท าเหมอืงขอ้มลูดว้ยเทคนคิซบัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี
รวมทัง้การเลอืกใชล้ักษณะทีเ่หมาะสมร่วมกับการปรับพารามเิตอรด์ว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิ
พันธกุรรม", การประชมุวชิาการระดับชาตมิหาวทิยาลัยราชภัฏกลุม่ภมูภิาคตะวันตก, ณ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ, วนัที ่13-14 พฤษภาคม 2553  

ชือ่ผลงาน   "การจ าแนกขอ้มลูดว้ยเทคนคิซัพพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีโดยการปรับพารามเิตอรแ์ละ
เลอืกคณุลักษณะทีเ่หมาะสมดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพันธกุรรม", การประชมุทางวชิาการ
ดา้นเทคโนโลย ีคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศประยกุตร์ะดับชาต,ิ ณ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ,ีวนัที ่2 มถินุายน 2553 

ชือ่ผลงาน  
 
 

 "การจ าแนกขอ้มลูโดยวธิกีารรวมกลุม่ของเทคนคิซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีโดยการ
ปรับพารามเิตอรด์ว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพันธกุรรมรวมทัง้การเลอืกใชล้ักษณะทีเ่หมาะสม
ดว้ยวธิกีารสมัประสทิธิส์หสมัพันธ"์, การประชมุทางวชิาการระดับชาต ิดา้น
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศครัง้ที ่6 NCCIT 2010,ณ Eastin Hotel, 
Makkasan, Bangkok, THAILAND, วนัที ่3-5 มถินุายน 2553 



งาน Conference 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  "การรวมกลุม่จ าแนกขอ้มลูดว้ยเทคนคิตน้ไมช้ว่ยตัดสนิใจ เทคนคิโครงขา่ยประสาท
เทยีมและเทคนคิซพัพอรต์เว็กเตอรแ์มชชนี", การประชมุวชิาการระดับประเทศ ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ NCIT2010, ณ   โรงแรมเดอะแกรนดอ์ยธุยา บางกอก   ถนน
รัชดาภเิษก     กรงุเทพฯ, วนัที ่28-29 ตลุาคม 2553 

ชือ่ผลงาน  "การจ าแนกขอ้มลูโดยวธิกีารรวมกลุม่ของเทคนคิโครงขา่ยประสาทเทยีมโดยการเลอืก
ตัวแทนทีเ่หมาะสมดว้ยขัน้ตอนวธิเีชงิพันธกุรรม", การประชมุวชิาการ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ที ่3 RMUTCON, ณ ศนูยป์ระชมุสถาบันวจัิยจฬุาภรณ์  หลัก
สี ่กรงุเทพมหานคร, ระหวา่งวนัที ่23-26 พฤศจกิายน 2553 

ชือ่ผลงาน  ชือ่ผลงาน  "การรวมกลุม่จ าแนกขอ้มลูดว้ยเทคนคิตน้ไมช้ว่ยตัดสนิใจ เทคนคิ
โครงขา่ยประสาทเทยีมและเทคนคิซพัพอรต์เว็กเตอรแ์มชชนีรวมทัง้การเลอืกใช ้

คณุลักษณะทีเ่หมาะสมดว้ยวธิกีารสมัประสทิธิส์หสมัพันธ"์,การประชมุวชิาการ ม.อ.
ภเูก็ตวจัิย ครัง้ที ่3 (2553) "สหวทิยาการเพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื", ณ. 
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตภเูก็ต, วนัที ่17-19 พฤษจกิายน 2553  
 



งานตพีมิพ ์Journal 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

ชือ่ผลงาน  “การเรยีนรูแ้บบรวมกลุม่ดว้ยโครงขา่ยประสาทเทยีมเอดาบทู ส าหรับการจ าแนก
ขอ้มลู”, วารสารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปีที ่7 ฉบับที ่14 กรกฎาคม – ธันวาคม, ISSN 
1685-8573, จัดพมิพโ์ดย   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนอื, ปีทีพ่มิพ ์ 2554 

ชือ่ผลงาน  "การจ าแนกขอ้มลูดว้ยวธิแีบบรว่มกนัตัดสนิใจจากพืน้ฐานของ เทคนคิตน้ไมช้ว่ย
ตัดสนิใจ เทคนคิโครงขา่ยประสาทเทยีม และเทคนคิซพัพอรต์เว็กเตอรแ์มชชนี 
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งานวจัิยทีม่ชี ือ่รว่มกบัเพือ่น 

ปี ชือ่งาน ชือ่เรือ่ง ผูร้ว่มวจัิย 

2008 NCIT2008 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท านายภาวะ
ความเสีย่งของโรคมะเร็งเตา้นมระหวา่งเทคนคิ
ตน้ไมต้ัดสนิใจกฎพืน้ฐานและกฏความสัมพันธ ์

ภัทราวฒุ ิแสงศริ ิเดช ธรรมศริ ิวาทนิ ี
นุย้เพยีร ภรัณยา อ ามฤครัตน ์ ณรงค ์
โพธ ิ พยงุ มสีจัและศจมีาจ ณ วเิชยีร 

2008 NCIT2008 การเปรยีบเทยีบผลการแยกประเภทของกอ้น
เนือ้จากภาพแมมโมแกรมโดยการใชเ้ทคนคิ
การท าเหมอืงขอ้มลูในการท านายผลของ
โรคมะเร็งเตา้นม 

ณรงค ์โพธ ิ วาทนิ ีนุย้เพยีร ภัทราวฒุ ิ
แสงศริ ิภรัณยา อ ามฤครัตน ์เดช ธรรม
ศริ ิพยงุ มสีจัและสมชาย ปราการเจรญิ 

2008 NCIT2008 การคัดแยกกลุม่ขอ้มลู Ozone Day โดยใช ้

เทคนคิดาตา้ไมนน์ิง่ 
ภรัณยา อ ามฤครัตน ์เดช ธรรมศริ ิวาทนิ ี
นุย้เพยีร ภัทราวฒุ ิแสงศริ ิ ณรงค ์โพธ ิ
และพยงุ   
มสีจั 



งานวจัิยทีม่ชี ือ่รว่มกบัเพือ่น 

ปี ชือ่งาน ชือ่เรือ่ง ผูร้ว่มวจัิย 

2009 NCCIT09 การเปรยีบเทยีบอลักอรธิมึการจัดกลุม่ขอ้มลู 
Ozone day โดยใชเ้ทคนคิการท าเหมอืง
ขอ้มลู 

วาทนิ ีนุย้เพยีร  ภรัณยา อ ามฤครัตน ์ 
เดช ธรรมศริ ิ ณรงค ์โพธ ิและพยงุ มสีจั 

2009 NCCIT09 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการคัดเลอืกและ
จ าแนกขอ้มลูดว้ยวธิกีารทางเครอืขา่ยประสาท
เทยีม 

ภรัณยา อ ามฤครัตน ์ เดช ธรรมศริ ิ 
วาทนิ ีนุย้เพยีร  ภัทราวฒุ ิแสงศริ ิณรงค ์
โพธ ิและพยงุ  มสีจั 

2009 NCCIT09 การศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารประมาณคา่สญู
หายโดยวธิกีารทางสถติ ิ

ณรงค ์โพธ ิ สมชาย ปราการเจรญิ เดช 
ธรรมศริ ิ 
ภรัณยา อ ามฤครัตน ์วาทนิ ีนุย้เพยีร  
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 รว่มท าวจิัย ระบบส านักงานอเิล็กทรอนกิส ์(e-Office)ส านักงานปลัดกระทรวง
ศกึษาธกิารระหวา่งเดอืน กรกฎาคม - กนัยายน 2551โดย..คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื จ านวน 216 
หนา้. 

 เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา มอดนิแดงเกมส ์กฬีาบณัฑติศกึษาสมัพันธแ์หง่ประเทศ
ไทย ครัง้ที ่17 วนัที ่19-20 ตลุาคม 2552 ณ.มหาวทิยาลัยขอนแกน่  ไดร้ับรางวลั
รองชนะเลศิ ในการแขง่ขนัเทบลิเทนนสิประเภทคูผ่สม 

 เขา้รว่มกจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ  ของชมรมภาษาองักฤษ พระจอมเกลา้พระนคร
เหนอื ซึง่จัดขึน้ที ่วงัร ีรสีอรท์ จังหวดันครนายก 

 รว่มท างานวจิัยระบบการเรยีนการสอนทางไกลผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ดว้ย
เว็บไซต ์ThinkQuest ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ระหวา่งเดอืน มถินุายน 
– สงิหาคม 2552 โดย..คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ พระนครเหนอื จ านวน 312 หนา้. 
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 รว่มการแขง่ขนักฬีาบณัฑติศกึษาสมัพันธ ์แหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่18 
ทองกวาวเกมส ์2010 ณ.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ระหวา่งวันที ่14 – 15 
ตลุาคม 2553 โดยเขา้รว่มแขง่ขนัในการแขง่ขนัเทบลิเทนนสิประเภทคูช่าย 

 เดนิทางเพือ่ไปท าวจัิยระยะสัน้ ณ Department of Management Science 
and Information Systems, Spears School of Business, Oklahoma 
State University เมอืง Tulsa มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ระหวา่งวันที ่1 มกราคม 2555 ถงึ วันที ่30 มกราคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 
ปี โดยม ีProfessor Dr. Dursun Delen เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาควบคมุการท า
วจัิย 

 เป็นตวัแทนกลุม่นักเรยีนไทย (Thai student association) เขา้รว่มการแสดง
ในงาน “Cultural Night 2012: United We Stand” at 7 p.m. Friday and 
again April 7 2012 ณ. Oklahoma State University  ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ 
(Best performance ประเภทกลุม่เล็ก)  
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 เป็นตวัแทนนักเรยีนไทยในการแขง่ขนักฬีา International Olympics ณ. 
Oklahoma State University   โดยลงแขง่กฬีา เทเบลิเทนนสิประเภทชาย 
คู ่และ ชายเดีย่ว โดย ไดรั้บรางวัลชนะเลศิ ประเภทชายเดีย่ว 

 เป็นตวัแทนในการแขง่ขนักฬีา Intramural sports 2012 ณ. Oklahoma 
State University   โดยลงแขง่กฬีา  เทเบลิเทนนสิประเภทชายคู ่โดย ไดรั้บ
รางวัลชนะเลศิ  

 ชว่ยงานสมาคมนักเรยีนไทย ณ. Oklahoma State University    
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