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1. ชื่อ นางขจิตพรรณ  นามสกุล  กฤตพลวิมาน       
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ระดับ  6   สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ไปเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2    
  วันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   รวมระยะเวลา  2  วัน 
 
2.  รายงานการสัมมนา 

(1) หัวข้อการสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2    
(2) ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 200 คน เป็นคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษา 
(3) วิธีการสัมมนา 

 การสัมมนาโดยฟังการบรรยาย 
 (3.1) บรรยายและเสวนาทางวิชาการ เช่น  

 เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดย
คุณสุทิศา จั่นมุกดา ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สกอ.  

 เข็มทิศน าทางชีวิตนักวิจัย  โดยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ศ. ดร. นพ.นิพนธ์ 
ฉัตรทิพากร, ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ 

 เทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ โดย ศ. ดร.
บุษบา กนกศิลปธรรม   

 ท าอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรมและการน าไปใช้
เชิงพาณิชย์  โดยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา ศ. ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร  ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร 

 ทิศทางการให้ทุนรูปแบบใหม่ของฝ่ายวิชาการ สกว. โดย ศ. ดร.สมปอง 
คล้ายหนองสรวง ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ สกว. 

 การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ โดย รศ. ทพญ. ดร.บุญศิวา ซูซูกิ และ 
ทพ. ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก้ ซูซูกิ 

 การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ยากอย่างที่คิด โดย คุณพิเชษฐ์ 
ธนพงศ์จงรวย 

 จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 โดย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. :วิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ และน าผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญ
พันธุ์   Section 1 : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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(4) วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่
ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือการประชาสัมพันธ์เท่านั้น 

3) เพ่ือให้ความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพ เช่น แนว
ทางการเขียนที่มีชั้นเชิง สะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ ชัดเจน กระตุ้นนักวิจัยให้
ความส าคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น 

4) เพ่ือชี้แนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะน าเส้นทางการเข้าสู่ภาค
ธุรกิจ ภายใต้การดูแลจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

5) เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลงานวิจัยให้
เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

6) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้
ซักถามถึงระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับทุน 

 
(5) สรุปเนื้อหาจากการสัมมนา 

(5.1) เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

จากเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ท าให้อาจารย์มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งค านึงถึงประเภทของผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่ การมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ และความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

- กลุ่มท่ี 1 งานวิจัย 

- กลุ่มที่ 2 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา งานแปล และพจนานุกรม สารานุกรม นามา
นุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน
สร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ/ศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์ 

- กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ทั้งนี้ในส่วนของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น ควรดูโครงการใน
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นตัวอย่าง ซึ่งนักวิจัยจะต้องลง
ไปดูว่าชุมชนมีปัญหาอะไร และใช้ความรู้ในการแก้ปัญหานั้นๆ ตัวอย่างเช่นการท าวิจัยด้านสัตว์น้ า
และต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นจากโจทย์ความต้องการของชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์และใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วย 
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- กลุ่มท่ี 4 ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

 

 

 

 

 ผู้ขอทุนได้ให้ความสนใจต่อ กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพดี ดังนี้ 

(1) งานค้นคว้า/งานสร้างสรรค์ 

(1.1) ผลงานวิจัย  
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(1.2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

(1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน และ  

(2) งานแต่งหรือเรียบเรียง : ต ารา หรือ หนังสือ 

 

ทิศทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

เข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา ดังนี้ โดยสอดคล้องกับศักยภาพ
หรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือให้รู้เท่ากันกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือ
สังคมให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน นั้น มิใช่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือ งานสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์
เครื่องทุ่นแรง  ผลงานสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่  วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงาน ด้านศิลปะ หรือสารานุกรม 
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่มีความส าคัญ และทรงคุณค่า ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด  รูปแบบและการน าเสนอ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เป็น
ชิ้นงาน หรือ ผลงาน โดยมีเอกสารประกอบผลงานหรือค าอธิบายชี้แจงโดยชัดเจน เพ่ือชี้ให้เห็นว่า ผลงานนั้น
ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 
แง่ใด กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเป็น
รายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานด้วย 

กรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคม ควรเป็นผลงานที่เกิดขึ้นตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผลงาน
เชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่ง มีการค้นคว้าและ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชากระบวนการท างาน เน้นการมีส่วนร่วม และการยอมรับของ
สั งคม เป้ าหมาย เป็ นการท างาน ในลักษณ ะ Two ways process ไม่ ใช่ เป็ น เพี ยง Service แต่ เป็ น 
Engagement ผลงานนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ และมีแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน มีการเผยแพร่ผลงานตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

กรณี ต ารา  

 • พิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์  

 • ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม  

 • เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 



5 
 

- ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือ สถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  

- ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 

กรณีหนังสือ  

 • พิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์  

 • เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

- ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/
หรือ สถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  

- ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว 4 เดือน 

 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ ต ารา/หนังสือไปแล้วการน าต ารา/หนังสือนั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน ต ารา/หนังสือ  เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพต ารา/หนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระท าได้แต่จะต้องท าการเผยแพร่ ต ารา/หนังสือ นั้นใหม่ 
อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีงานวิจัย 

 

• หนังสือรวมบทความวิจัย มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ 
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• หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)  โดย Proceedings คือหนังสือประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ อยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ คณะบรรณาธิการ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งอยู่ในวงวิชาการ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายๆ สถาบัน ในการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สามารถใช้การเผยแพร่งานวิจัยผ่านหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการได้ 

ส าหรับรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/ที่เกี่ยวข้อง อย่างกว้างขวาง  นั่น
คือแหล่งเผยแพร่ทุกกรณีต้องมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ และผู้ที่ประเมินรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ต้องไม่ใช่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนวิจัย คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย และ
คณะกรรมการพิจารณางานวิจัยเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันการศึกษาหรือแหล่งทุนควรตั้ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ส าหรับประเมินคุณภาพโดยเฉพาะ 

กรณแีหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ ได้แก่ 

• วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

• หนังสือรวมบทความ 

• หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

เมื่อได้เผยแพร่และมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ นั้นแล้ว ห้ามน า
งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการนั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่ง 

การก าหนดสาขาวิชาที่แต่งตั้ง 

การก าหนดสาขาวิชาที่แต่งตั้ง ต้องสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งโดย
พิจารณาจาก ภาระงานสอน ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง เป็นสาขาวิชาที่เป็น
ระบบสากล แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้นๆ มิใช่พิจารณาจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก/ สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ภาควิชา คณะ 
หลักสูตร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะ
ที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
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2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้ อ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ เป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และ
เสนอผลงานตามความ เป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้าง
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

บทลงโทษ 

- งดการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น หรือ ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ (แล้วแต่
กรณี) 

- ด าเนินการทางวินัย 

- หา้มมิให้ผู้นั้นเสนอผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นเวลา 5 ปี 

 

(5.2) เข็มทิศน าทางชีวิตนักวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. ได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตนักวิจัยโดยสรุปกล่าวได้ว่า
นักวิจัยควรมีความรักในการท างานวิจัยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ท าวิจัยด้วยความสนุกและไม่อยาก
ทิ้งงาน นักวิจัยพ่ีเลี้ยงที่ดีต้องเป็น “ครูและแบบอย่างที่ดี” ให้ลูกศิษย์ท าตามอย่างได้ ต้องมี "ทัศนคติที่ดี" ต่อ
ลูกศิษย์ ไม่ใช่คิดว่าเขาจะมาท างานแข่งกับครู นักวิจัยพ่ีเลี้ยงที่ดีต้องผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในทีมประสบ
ความส าเร็จโดยใช้เวลาน้อยกว่าที่ตัวเองเคยท าร้อยละ 50 และอยากให้นักวิจัยรุ่นใหม่คิดว่านักวิจัยพ่ีเลี้ยงเป็น
เข็มทิศน าชีวิตที่จะท าให้นักวิจัยไปสู่ความส าเร็จได้ ลดความทุกข์ในกระบวนการท าวิจัยให้ผ่านพ้นไปด้วยความ
ราบรื่น เทคนิคการหานักวิจัยพ่ีเลี้ยงควรเริ่มจากนักวิจัยใกล้ตัวก่อน หากไม่สามารถหาได้จริง ๆ อาจเข้าหา
นักวิจัยที่เป็น “ไอดอล” ที่อาจพบกันในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับนักวิจัยเก่งๆ 
จ านวนมาก และพึงระลึกว่าการบรรยายผลงานทางวิชาการนักวิจัยจะต้องสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรู้ดีในเรื่อง
ที่น าเสนอมากที่สุด 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิจัยต่างชาติที่อาจน าไปสู่โจทย์วิจัยและการท างานข้ามศาสตร์ แม้ในระดับประเทศก็ต้องมีการเตรียมตัวที่
จะขอความรู้และความช่วยเหลือจากนักวิจัยอาวุโสได้ และควรมีความสุขกับการท างาน นอกจากนี้ปัจจุบันมี
เวทีแลกเปลี่ยนไม่มากพอ ท าให้ความรู้จ ากัดอยู่ในวงแคบ จึงต้องสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สนับสนุน หรือ 
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“ถ่อ1” ซึ่งกันและกัน  บางค าถามจากนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นค าถามที่ดีมาก ยิ่งโลกเปลี่ยนไปยิ่งมีค าถามแปลกไป
มากขึ้น  

นักวิจัยต้องตั้งทิศของตัวเอง เป็นที่พ่ึงและเป็นหลักของตัวนักวิจัยเอง และหมั่นขอความรู้จากนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง แต่อย่าไปยึดติดว่านักวิจัยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเปรียบเป็นเทพธิดาหรือเทพบุตรประจ าตัวขอความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องปรึกษาผู้อ่ืนหรือรับฟังผู้อื่นก็ได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง โลกของวิชาการต้องเปิด
กว้างให้คนคุยกัน และอย่าโกรธคนที่ติงานวิจัยของตนเอง โลกวิชาการควรมีแต่กัลยาณมิตร ไม่ใช่ศัตรู ปกติใน
สายสังคมไม่ค่อยสนใจนักวิจัยพ่ีเลี้ยงมากนัก เพราะอยู่ที่ระบบคิด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิจัย
อาวุโสได้ตลอด ไม่ได้ทดลองในห้องปฏิบัติการเหมือนสายวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักวิจัยอาจไม่เจอพ่ีเลี้ยงที่
มีความเหมาะสมกับตนเองเสมอไป ถ้าเถียงกันหรือขัดแย้งกันเป็นประจ าจะท าให้ด าเนินการสนับสนุนงานวิจัย
กันต่อไปได้ล าบาก เคล็ดลับแห่งความส าเร็จอยู่ที่ตัวนักวิจัย ต้องท าให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุด มีผลงานที่ดีที่สุด 
และวันพรุ่งนี้ต้องท าให้ดีกว่าวันนี้ สุดท้ายเมื่อมองย้อนกลับไปนักวิจัยไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเพราะท าดีที่สุดแล้ว 
ล้มเหลวได้และกลับมาท าให้ดีขึ้น พยายามมองโลกในแง่ดี มองหาโอกาส หามิตรที่ดี ทุกคนเป็นครูของตนเอง
ได้เสมอ 

 ในปัจจุบันได้มีตัวแทนจากลุ่มเมธีวิจัย สกว. เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สังกัดมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศตามภูมิภาคต่างๆ มีการจัดกิจกรรมระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือขอรับค าแนะน า 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอยู่เป็นประจ า 

 

 

(5.3) ท าอย่างไรงานวิจัย “ไม”่ ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรมและการน าไปใช้เชิงพาณิชย์ 

                               
1 ถ่อ ในท่ีนี้หมายถึงการสนับสนุนโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีปรึกษานักวิจัย เป็นศัพท์เฉพาะในการพูดถึงการมีพี่เล้ียงในการวิจัย มาจาก
ค าว่า เมนถ่อร์ (mentor) 
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สิ่งส าคัญในการท าวิจัย คือ ค าถามวิจัย ซึ่งควรชัดเจนและสามารถตอบปัญหาในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง  

ไม่มี 'ค าถามวิจัยปลอม ' หรือคิดโจทย์วิจัยที่ผิดตั้งแต่แรก เพ่ือให้สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เสียเปล่าและไม่ถูกทิ้งไว้เฉยๆ หรือไม่ขึ้นหิ้ง นอกจากนี้ไม่ควรยึดติดว่า

ค าว่า "นวัตกรรม" จากงานวิจัยจะเป็นเพียงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ แต่ต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง

บุคลากรวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบการพัฒนาการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยสามารถด าเนินการวิจัย

ต่อไปได้อย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน นักวิจัยควรถูกปลูกฝังให้รู้จักการให้และควรมีความขยันหมั่นเพียรใน

การด าเนินการวิจัย ผู้รับผิดชอบนโยบายยังไม่รู้บริบทของงานวิจัยอย่างแท้จริง จึงไม่เข้าใจความส าคัญของ

งานวิจัยพ้ืนฐานที่จะต้องมีรากของงานจึงจะออกดอกออกผลได้ นักวิจัยก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากรู้เรื่อง

ใด สนใจเรื่องใด อย่าหวั่นไหวทิ้งรากและล าต้น ที่ส าคัญต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเดินไปที่ใด แต่ต้องมี

ความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าของทุนได้ จะได้ไม่เสียเวลาท างานและเกิดความยั่งยืนมากกว่า 

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของตนเริ่มต้นจากการท างาน

วิจัยพ้ืนฐานที่มุ่งได้ความรู้เป็นส าคัญ จนได้รับการต่อยอดจากภาคเอกชนที่เชื่อใจ จึงสามารถขยายระดับจาก

ห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้งานวิจัยจ านวนมากไปไม่ถึงหิ้ง ไม่สามารถขึ้นหิ้งได้ เป็นเพราะ

งานยังไม่ดีพอจึงไม่รู้จะน าไปใช้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายและความอดทนต่อการ

ท าวิจัยเพ่ือให้สามารถเดินทางต่อไปถึงเป้าหมายได้ ส าหรับการเผยแพร่งานวิจัยและสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยนั้นควรพิจารณาร่วมกันกับเจ้าของทุนที่เป็นภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมให้ชัดเจนก่อนเซ็นต์

สัญญารับทุนใดๆ เนื่องจากนวัตกรรมบางอย่างมีคุณค่าสูงเจ้าของทุนอาจไม่อนุญาตให้น าไปเผยแพร่ทาง

วิชาการได้เลย หรือต้องท าการจดสิทธิบัตรให้ได้ก่อน ซึ่งอาจมีผลต่อความต้องการน าไปเผยแพร่ทางวิชาการ

ส าหรับการส าเร็จการศึกษาหรือการขอต าแหน่งทางวิชาการของนักวิจัยในทีมท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ผู้วิจัยควรวางแผนการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและงานวิจัยที่สามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ

ได้ ควรแยกสองงานนี้ออกจากกันเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย 

 

(5.4) การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ 

นวัตกรรมการวิจัยสามารถเป็นได้หลายอย่าง ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวสินค้า ทั้งการตีพิมพ์ผลงานที่มี

คุณภาพสูง รางวัลจากความส าเร็จของผลงานวิจัย และที่ส าคัญสิ่งที่คนมักจะละเลย คือ การผลิตบุคลากรวิจัย

ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ส าคัญของประเทศ จึงไม่ควรพยายามปลูกฝังว่านวัตกรรมคือผลิตภัณฑ์ที่

ขายได้เท่านั้น ในการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้นั้นควรผ่านการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัยอย่างมีชั้นเชิง ผล

ที่ได้สามารถสะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน นักวิจัยควรให้ความส าคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่
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สามารถเกิดเป็นนวัตกรรมได้ สามารถต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมได้ สามารถขอสิทธิบัตร แนะน าเข้า

สู่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลงานวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนได้  

ผู้น าเสนอได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้โดยสืบเนื่องจากงานประจ าที่เป็น

ทันตแพทย์รักษาสุขภาพอนามัยช่องปากให้แก่คนไข้ นอกจากการท าวิจัยแล้วผู้น าเสนอทั้งคู่ยังต้องรักษาคนไข้

ด้วย จึงน าปัญหาที่พบในการท างานการรักษาฟันคนไข้แต่ละกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจมาตั้งเป็นโจทย์วิจัยเพ่ือหา

ค าตอบที่จะมาแก้ไขปัญหานั้น เช่น การควบคุมขบวนการผ่าตัดกระดูกรองรับฟันทั้งสามมิติโดยใช้ทวิน

แทรกดิสแทรกชั่นร่วมกับการใช้หมุดเกลียวขนาดเล็กเพ่ือรักษาคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่และคนไข้ที่ประสบ

อุบัติเหตุท าให้มีผลต่อฟัน รวมถึงการท าโมเดลต้นแบบเพ่ือวัดแรงยึดกระดูกฟัน โดยสิ่งส าคัญต้องมีความคิด

สร้างสรรค์ จินตนาการ และความหลงใหลในการท าวิจัย ผู้วิจัยได้แนวคิดแบบจ าลองเครื่องมือทันตกรรมต่างๆ 

ที่ประดิษฐ์ขึ้นส่วนใหญ่มาจากงานอดิเรกและกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้วิจัยสนใจอยู่ ท าให้การท าวิจัยหรือแก้โจทย์วิจัย

ไม่น่าเบื่อ สามารถน าไปสู่การแก้โจทย์วิจัยได้ตลอดเวลาในการท างานแต่ละวัน  ผู้วิจัยได้ ท าวิจัยอย่าง

สนุกสนานซึ่งไม่ใช่แต่จะได้รับองค์ความรู้ แต่ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไข้ด้วย โดยผลงาน

ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จดสิทธิบัตร และต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิตเครื่องมือทันตกรรมใหม่ๆ 

 

 
(6) ประโยชน์ที่ได้รับ 

(6.1) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ 

1) เพ่ือทราบทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  
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2) ได้รับค าปรึกษาแนะน าด้านวิช าการจากผู้ เชี่ ยวชาญงานวิจัยในสาขาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3) เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ิมโอกาสให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างานวิจัยมากยิ่งขึ้น   

4) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 (6.2) ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
1) งานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีคุณภาพ 
2) แนวทางการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

 

 

ค าชี้แจงการใช้เอกสาร 
     ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการในวงกว้าง 
ทั้งนี้ หากท่านน าข้อมูลจากเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารนี้ด้วย พร้อมทั้ง
แจ้งให้เราทราบถึงแหล่งที่ท่านน าไปใช้อ้างอิง และหากท่านสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเอกสารที่ได้
เผยแพร่ โปรดแจ้งมาทางอีเมล stoffice@stou.ac.th เพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 


