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รายงานผลการสัมมนา 
ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร คร้ังที่ 2 (ภาคกลาง) 

 

1. ผู้ร่วมการสัมมนา 
ชื่อ แววบุญ   นามสกุล แย้มแสงสังข์   
ต าแหน่ง  อาจารย์ ระดับ  6  สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) 
วันที่ 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 2 วัน 
2. รายงานการสัมมนา 
(1) หัวข้อการสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง) 
1) เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยคุณสุทิศา จั่นมุกดา 
ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สกอ. 
2) ทิศทางการให้ทุนรูปแบบใหม่ของฝ่ายวิชาการ สกว. โดย ศ. ดร.สมปองคล้ายหนองสรวง ผู้อ านวยการ
ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ สกว. 
3) เทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ โดย ศ. ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
4) การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ยากอย่างที่คิด โดย คุณพิเชษฐ์ธนพงศ์จงรวย 
5) จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 โดย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณอยุธยาเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
(2) ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 200 คน เป็นคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษา 
(3) วิธีการสัมมนา การสัมมนาโดยฟังการบรรยาย 
(4) วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม 

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

3) เพ่ือให้ความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพ เช่น แนว 
ทางการเขียนที่มีชั้นเชิง สะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน  

4) เพ่ือชี้แนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะน าเส้นทางการเข้าสู่ภาค 
ธุรกิจ ภายใต้การดูแลจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

5) เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลงานวิจัยให้ 
เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

6) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และนักวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ซักถาม
ถึงระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่าง ๆ ของการรับทุน 
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(5) สรุปเนื้อหาจากการสัมมนา 
5.1) เส้นทางความก้าวหน้า (career path) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดย คุณสุทิศา   

จั่นมุกดา ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สกอ. 
โดยแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

- กลุ่มท่ี 1 งานวิจัย  
- กลุ่มท่ี 2 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
- กลุ่มท่ี 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
- กลุ่มท่ี 4 ต ารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 

รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
กรณีต ารา สามารถพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์  ถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม เผยแพร่โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก 
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 
กรณีหนังสือ สามารถพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์ เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เผยแพร่ในรูป
ของซีดีรอม ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว 4 เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ ต ารา/หนังสือไปแล้วการน าต ารา/หนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน ต ารา/หนังสือ เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพต ารา/หนังสือนั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระท าได้แต่จะต้องท าการเผยแพร่ ต ารา/หนังสือ นั้นใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง 

  
 
กรณีงานวิจัย   
รูปแบบที่ 1 หนังสือรวมบทความวิจัย มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ  
หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) โดย Proceedings คือหนังสือประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ โดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรองก่อนการเผยแพร่ อยู่ใน
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รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ คณะ
บรรณาธิการ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งอยู่ในวงวิชาการ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลายๆ สถาบัน 
รูปแบบที่ 2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้นต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
กว้างขวาง นั่นคือแหล่งเผยแพร่ทุกกรณีต้องมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
รูปแบบที่  3 กรณีแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ ได้แก่ วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) หนังสือรวมบทความ หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการเมื่อได้เผยแพร่และมีการ
พิจารณาประเมินคุณภาพของ งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ  

5.2) ทิศทางการให้ทุนรูปแบบใหม่ของฝ่ายวิชาการ สกว. โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนอง
สรวง ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ สกว. 

พันธกิจของฝายวิชาการ คือการสรางนักวิจัยอาชีพใหมีจ านวนมากขึ้นและสามารถผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือสรางองคความรูใหมที่มีผลกระทบสูง
และสามารถน าไปพัฒนาตอยอดสูงานวิจัยประยุกตเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสาธารณะ ตลอดจน
สรางความเขมแข็งของเครือขายการวิจัยระหวางนักวิจัยและหนวยงานวิจัยชั้นน าทั้งในและตางประเทศ  

  
 
มีการให้ทุนหลายรูปแบบ เริ่มจาก ทุนปริญญาโท ทุนปริญาเอก ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนเมธีวิจัย 

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นตามล าดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับ
นานาชาติ ไดเพ่ิมขึ้นในรอบ 25 ป เพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบวิจัยของประเทศ ขยายเครือขายการ
วิจัยที่เปนประโยชนตอประเทศ เชน จีน อังกฤษ อเมริกา 

มีระบบการช่วยเหลือแก่นักวิจัยหลายรูปแบบ เช่น ใหค าปรึกษากับนักวิจัย ชวยแกปญหาที่
เกิดข้ึนจากงานวิจัย ชวยตรวจ Proposal ชวยตรวจรางบทความตีพิมพ อบรมการเขียน Proposal อบรม
การเขียนบทความตีพิมพ ชวยเลือก Mentor ติดตามความกาวหนาประชุมรายงานความกาวหนา 
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5.3) เทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ โดย ศ. ดร.บุษบา กนก
ศิลปธรรม 
 การน าเสนอที่ดีประกอบด้วย เนื้อหาดี การเล่าเรื่องราวดี โครงสร้างการน าเสนอที่ดี  สิ่งที่เรามัก
กังวลในการน าเสนอคือ เนื้อหา ภาษาอังกฤษ ภาษากาย แต่หากเตรียมตัวดีสามารถแก้ไขความกังวล
ดังกล่าวได้  
 ก่อนน าเสนอ ให้เตรียมตัวโดยซ้อมน าเสนอหลายๆครั้ง น าสรุปย่อ เรียงล าดับให้ดี ตรวจสอบ
อุปกรณ์ในการน าเสนอให้ครบ จัดโต๊ะน าเสนอให้โล่ง ให้ความส าคัญกับผู้ฟังให้มาก วิเคราะห์ว่าผู้ฟังเป็น
ใคร ทั้งระดับการศึกษา ระดับภาษา จ านวนผู้ฟัง  
 ขณะการน าเสนอ ให้คิดบวก ยิ้มแย้ม เริ่มต้นให้ผู้ชมประทับใจ จะจับใจผู้ชมได้ อย่าพ่ึงพา
เทคโนโลยีมากเกินไป เตรียมส าเนาการน าเสนอไปด้วย เตรียมไฟล์ส ารองไปให้พร้อม เตรียมพร้อมทุก
รูปแบบ ต้องมีปฎิสัมพันธ์กันผู้ฟัง ตามให้ตอบ แสดงให้ผู้ชมเห็นถึงความตั้งใจของเรา จริงใจและ
กระตือรือร้น การจับใจผู้ฟังต้อง สื่อสารกับผู้ฟัง อย่างต่อเนื่องโดยใช้ สายตา ท่าทาง ภาษา และเสียงของ
เรา  

  
 

5.4) การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ยากอย่างท่ีคิด โดย คุณพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย 
สิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (Industrial design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model) ที่มลีักษณะตามกฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร มีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด 

ประโยชน์ของการศึกษาสิทธิบัตร คือ ไม่ต้องลงทุนซ้ าซ้อน ดูว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นเข้าข่ายได้รับจด
ทะเบียนหรือไม่ ป้องกันการละเมิดคนอ่ืน น าสิทธิบัตรที่ไม่มีการคุ้มครองในประเทศนั้นๆ หรือที่หมดอายุ
การคุ้มครองแล้วมาใช้ประโยชน์ วางแผนการทางธุรกิจ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การร่วมทุน ประเมิน
มูลค่าสิ่งประดิษฐ์ ประเมินคู่แข่ง ประเมินทิศทางของเทคโนโลยี 

การสืบค้นด้วยค าส าคัญ ท าได้ดังนี้ 
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เลือก ชื่อผู้ประดิษฐ์ (Inventor) หรือผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant, Assignee) 
เลือก กลุ่มเทคโนโลยี (Classification), รหัสสัญลักษณ์การจ าแนกสิทธิบัตร (IPC, CPC) 
เลือก วันที่ (Date) และเลขท่ีเอกสารสิทธิบัตร (Number)  
• เลขที่ค าขอ (Application number) วันที่ยื่นค าขอ (Application (Filing) date) 
• เลขที่ประกาศโฆษณา (Publication number) วันที่ประกาศโฆษณา (Publication number) 
• เลขที่สิทธิบัตร (Patent number) วันออกสิทธิบัตร (Grant date) 
• เลขที่ยื่นค าขอที่ยื่นครั้งแรก (Number(s) assigned to priority application(s)) วันที่ยื่น ค าขอครั้ง
แรก (Date(s) of filing of priority application(s)) 
เลือก ค าส าคัญ (Keyword) สืบค้นที…่ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ (Title) , บทสรุปการประดิษฐ์ 
(Abstract) , รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description) หรือข้อถือสิทธิ (Claim) 
 

  
 
5.5) จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 โดย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. 

Plagiarism นั้น คือการคัดลอกหรือขโมยผลงานคนอ่ืนมาเป็นของตัวเอง ทั้งแบบเฉพาะค า และ
เอามาท้ังประโยค มีหลายรูปแบบ และไม่ควรกระท า ปัจจุบันมีโปรแกรมส าหรับตรวจสอบหลายแบบ เช่น  
turnitin iThenticate Crossref เป็นต้น 
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(6) ประโยชน์ที่ได้รับ 
(6.1) ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ 
1) เพ่ือทราบทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว.ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและ

นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 
2) เป็นการสร้างแรงบรรดาลใจในการผลิตผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพ่ิมโอกาสให้ประสบ

ความส าเร็จในการท างานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
(6.2) ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
1) งานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ 
2) แนวทางการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดรับกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 
 
 

ค าชี้แจงการใช้เอกสาร 
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจศึกษาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (KM) ของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการใน
วงกว้าง ทั้งนี้ หากท่านน าข้อมูลจากเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของ
เราด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้เราทราบถึงแหล่งที่ท่านน าไปใช้อ้างอิง โดยแจ้งมาทางอีเมล 
stoffice@stou.ac.th เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 


