
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์:  การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง ...ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล... 

คณะ วิชา/หน่วยงาน....หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก .....ผศ.ดร.ธเนศ พงษ์ธีรัตน์   

คณะ วิชา/หน่วยงาน หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง 

หน้าที่หลักคือ เป็นอาจารย์ประจ าหมวดวิชากายวิภาคศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ หน้าที่รองคือท างานวิจัยและรับผิดชอบงานวิชาการในหมวดวิชา 
4. เรื่องที่เล่า  

การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ส าหรับนักวิจัยน้องใหม่และการแต่งหนังสือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน 
5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ที่จะเริ่มท าวิจัยแล้วจะเริ่มตีพิมพ์งานวิจัยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากนักส าหรับ
อาจารย์รุ่นใหม่ ที่จะเริ่มงานทางด้านงานวิจัยและต้องสอนหนังสือควบคู่ไปด้วยจะต้องเริ่มอย่างไร   
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ 

การเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ส าหรับนักวิจัยน้องใหม่ 
ประการแรกในเรื่องของงานวิจัยก็คงต้องมีความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่จบมาก่อน 

เพราะเราจะได้ท างานที่เราถนัด และยังมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆให้ค าปรึกษาอยู่ และยังสามารถ
กลับไปใช้ facility ที่แลปเดิมด้วย เพราะเครื่องมือบางอย่างที่ราคาแพงๆในมหาวิทยาลัยรังสิตยังไม่มี อีกทั้ง
ต้องมองหาคนในคณะว่าใครช านาญเรื่องใดและเกี่ยวข้องกับงานเราอย่างไร เมื่องานของเราจ าเป็นต้องใช้
ความช านาญของอาจารย์ท่านอ่ืนซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์จากหน่วยงานอ่ืนหมวดอ่ืน เราก็ต้องไปขอความ
ร่วมมือกับเขา  เราไม่จ าเป็นต้องเชี่ยวชาญไปหมดทุกอย่าง เราต้องการทีมงานวิจัย เพราะจะได้เกิดความ
หลากหลายและน าความเชี่ยวชาญของแต่ละคนมาช่วยกันท างานวิจัยที่มีคุณภาพออกมา  ซึ่งเรื่องนี้ส าคัญ
มาก และบางครั้งงานของเราจะต้องใช้สถิติมาช่วยในเราก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติด้วย ซึ่งงาน
ทางด้านสถิตินั้นเรามักจะไม่ค่อยช านาญ 

เมื่อท างานวิจัยแล้วเสร็จ เราก็จะเริ่มเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ เริ่มแรกเราก็ต้องคิดก่อนว่างานของเราควร
จะตีพิมพ์ในวารสารใด ดู impact ด้วย ดูว่างานของเรานั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน ควรจะเลือกวารสารใดใน
งานของเรา อาจารย์ที่ปรึกษาเดิมของเราจะให้ค าชี้แนะได้เป็นอย่างดีเพราะท่านมีประสบการณ์มากกว่าเรา  



เมื่อเลือกวารสารตีพิมพ์ได้แล้ว ว่าจะเป็นวารสารนานาชาติหรือภายในประเทศฉบับไหน ก็เริ่มเขียนฉบับแรกๆก็
จ าเป็นต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเราวิจารย์ช่วยเกลาภาษาอังกฤษก่อน เพราะเรายังไม่แกร่งพอ ประสบการณ์ยัง
น้อย หรือถ้าคิดว่าเราท างานวิจัยที่แยกออกมาไม่ใช่งานวิจัยที่ ที่ปรึกษาเดิมเราถนัก เราก็ต้องหาที่ปรึกษาอ่ืนที่
มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆช่วยอ่าน ช่วยวิจารณ์ก่อน ดังเริ่มต้นงานวิจัยเอง มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีพี่เลี้ยงก่อน เมื่อท าไปได้สักพัก และเรื่มมีประสบการณ์ มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้น ก็ค่อยๆลงส่งไปเองดูโดย
ปรึกษาผู้ร่วมวิจัยก่อน แล้วค่อยส่งไปยังวารสารนั้นๆ 
การเขียนหนังสือ  

ส่วนใหญ่เรามักต้องเริ่มจากหัวข้อที่เราสอนแล้วเขียนละเอียดลึกไปในเรื่องนั้นๆหรือเขียนไปในเชิง
บูรณาการ การเอาไปใช้งานจริงในวิชาชีพ ก่อนอ่ืนเราต้องเลือกหัวข้อให้ได้ก่อน ต้ังวัตถุประสงค์ของงานเขียน
เราให้ชัดเจน จากนั้นร่างหัวข้อที่เราจะเขียนว่าครอบคลุมหัวข้อใดบ้าง จะต้องประกอบด้วยหัวข้อหลั กและ
หัวข้อย่อยอย่างไร หัวข้อไหนจะเน้นหนักเรื่องอะไรแต่ที่ส าคัญเราจะต้องมองภาพรวมของหนังสือเราให้ออกมา
ก่อน ไม่ใช่เขียนไปเรื่อยๆ ในแต่ละหัวข้อมีรูปแบบไม่แน่นอนและไม่เหมือนกัน คนอ่านอาจจะสับสนได้  
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความส าเร็จ 
งานวิจัย 

1. มผีู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษางานวิจัย 
 2. มีความช านาญในเรื่องที่จะท างานวิจัย 
 3. มีทีมวิจัยที่ดี 
 4. มีการร่วมมือกับต่างมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ  
 5. มคีวามมุ่งมั่นสูง 
 6. มีการแบ่งงานที่ชัดเจนในทีมงานวิจัย 
 7. ต้ังเป้าเวลาในการท างานวิจัยให้ชัดเจน 
งานแต่งหนังสือ  

1. มีความรู้ในเรื่องที่จะเขียนจริงๆ 
 2.  มั่นเพิ่มพูนทักษะการสอนและมั่นหาความรู้เพิ่มเติม 
 3. อ่านต าราทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยจากหลายเล่ม 
 4. สนทนากับผู้รู้ 
 5. มีความมุ่งมั่นสูง 
8. ผู้ที่มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

1. ศ.ดร.นพ. บุญเสริม วิทยช านาญกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



2. ศ.ดร.ทิม เฟลเกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
4. รศ.ดร.วิสุทธิ ประดิษฐ์อาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
6. รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
7. ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
8. ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
9. ดร.รณรงค์ พละศูนย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
10. ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
11. ดร.วิริยา  พันธ์ขาว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
12. ทีมสัตวแพทย์ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติศาลายา 
13. ผศ.ดร.วนิดา พงษ์สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
14. รศ.สมพิศ อ่ิมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 
งานวิจัย 

1. เวลาในการท าวิจัยมีน้อยมาก เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสอน 
2. อุปกรณ์ในการท าวิจัยขาดแคลน เนื่องจากไม่มีห้องท าวิจัยที่เป็นสัดส่วนและส่วนตัว จนต้องไปขอใช้

แลปกับทางมหาวิทยาลัยอ่ืนและห้องแลปของหมวดวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยรังสิต 
3. การขอทุนค่อนข้างยากกว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
4. ทุนสนับสนุนงานวิจัยของรังสิตเองค่อนข้างน้อย 

งานเขียนหนังสือ 
1. มีเวลาค่อนข้างน้อยมาก 
2. ยังขาดผู้มีประสบการณ์ในการชี้แนะ 

10. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึ้นคือ  
1. ก าลังเขียนสรุปงานวิจัย  
เรื่องศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือก

มังคุดในประเทศไทย (Acute and Subchronic Oral Toxicity (3 months) in Rat Fed with Xanthones 
Extracted from Pericarp of Garcinia mangostana Linn.) 

2. ก าลังเขียนหนังสือเพื่อประกอบการเรียนเรื่อง  “ระบบประสาทสั่งการ” 



11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ความส าเร็จดังกล่าว  
1. การร่วมมือของเพื่อนร่วมทีมงานวิจัย 
2. การประสานงานกับองค์กรต่างๆ 
3. เพิ่มพูนทักษะในงานวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. เพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
5. มีความมั่นใจในการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง 
 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ไปแล้วหลายฉบับและแต่งหนังสือได้ 1 เล่ม ขณะนี้ก าลังเขียนรายงานสรุปงานวิจัย
และเขียน paper ตีพิมพ์ และก าลังแต่งต ารา อีก 1 เล่ม 
13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเรื่อง คือ 
ผลงานการวิจัย 
 1. Kanokporn Chayaburakul, Prayad Komaratat, Boonsirm Withyachumnarnkul, Prapee 

Sretarugsa. Maturation and Fecundity of Pond-reared Penaeus monodon Fed with 3 Fatty Acids. 
Bulletin of Health, Science and Technology. 1999; 2(2): 89-102. 
 2. Kanokporn Chayaburakul, Gary Nash, Phusit Pratanpipat, Siriporn Sriurairatana, 
Boonsirm Withyachumnarukul. Multiple pathogens found in growth – retarded black tiger shrimp 
Penaeus monodon cultivated in Thailand. Disease of Aquatic Organisms; 60:89–96, 2004. 
 3. Kanokporn Chayaburakul, Timothy W. Flegel, Siriporn Sricerairatana, Boonsirm 
Withyachumnarnkul. Unidentified virus – like found in slow growth rate P. monodon shrimp in 
Thailand farming. Bulletin of Health, Science and Technology. 2004; 7(1) : 29-34.  
 4.  Kanokporn Chayaburakul, Donald V Lightner, Siriporn Sriurairatana, Kathy Tang Nelson, 
Boonsirm Withyachumnarnkul. Difference cellular response of Infections hypodermal and herna to 
poietic necrosis virus (IHHNV) in Penaeus monodon. Disease of Aquatic Organisms ; 67:191-200, 
2005 
 5.  Boonsirm Withyachumnarnkul, Kanokporn Chayaburakul, Supak Lao-Aroon, Pornthep 
Plodpai, Kallaya Sritunyalucksana, Gary Nash. Low impact of infectious hypodermal and 
hematopoietic necrosis virus (IHHNV) on growth and reproductive performance of Penaeus 
monodon. Disease of Aquatic Organisms; 69: 129-136, 2006. 



 6.  Gun Anatasomboon, Kanokporn Chayaburakul, Waraporn Sakeaw, Anutara Boon-Nat, 
and Boonsirm Withyachumnarnkul. Re-infection study of the P. monodon slow growth agent in black 
tiger shrimp Penaeus monodon and the presence of similar viral particles. Bulletin of Health, 
Science and Technology. 2008; 8(2) : 89-102. 
 
หนังสือ 

1. หนังสือประสาทกายวิภาคศาสตร์ เรื่องสมองใหญ่และสมองน้อย 
2. หนังสือคู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับ รศ. ดร. นที คัดนานตดิลก 

 
เอกสารค าสอน 

1. ระบบกล้ามเนื้อ 
2. ระบบขับถ่าย 
3. ระบบย่อยอาหาร 
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