
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านความเป็นเลิศด้านงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง ศาตราจารยน์ายแพทยย์ง  ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ ดร. กนัทิมา  ชูแสง    คณะเทคนิคการแพทย ์

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ศาสตราจารยร์ะดบั 11 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4. เร่ืองทีเ่ล่า    

 การเขา้สู่ต าแหน่งวชิาการและการตั้งโจทยง์านวจิยั 

 5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

จากหลกัเกณฑต์ามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีสนบัสนุนใหอ้าจารยม์หาวทิยาลยัท างานวจิยัเพื่อพฒันา
วชิาการความรู้และใชเ้พ่ือยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการระดบัต่างๆ  ปัจจุบนัวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม ก าหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2560  ดงันั้นเพ่ือใหอ้าจารยส์ามารถวางแผนท่ีจะขอต าแหน่งทางวชิาการด าเนินการ
ไดเ้ป็นผลส าเร็จ จึงตอ้งทราบถึงแนวทางการขอต าแหน่งทางวชิาการวา่จะท าอยา่งไร รวมถึงแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการ
วางแผนเพื่อขอต าแหน่งวชิาการ และการตั้งโจทยง์านวจิยัเพ่ือขอทุนวจิยัจากแหล่งทุน และการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

แนวทางปฏิบติัท่ีดีในการวางแผนเพ่ือขอต าแหน่งวชิาการ : 

การขอต าแหน่งวชิาการ ผูข้อต าแหน่งจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดช่วงเวลาการเตรียมผลงานให้
เหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด เช่น ขอต าแหน่งผูช่้วยศาตราจารย ์ภายใน 3 ปี หลงัเร่ิมตน้ท างาน ขอต าแหน่ง
รองศาสตราจารยภ์ายใน 2  ปี ภายหลงัไดต้  าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ และขอต าแหน่งศาสตราจารยภ์ายใน 3 ปี 
หลงัจากนั้น เป็นตน้ จึงตอ้งมีการวางแผนเตรียมผลงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบัปี  2560 ดงัน้ี 

คุณสมบติัเฉพาะกรณีขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์: 

- จบการศึกษาปริญญาเอก จะตอ้งเป็นอาจารย ์และสอนมาแลว้ 1 ปี  
- ผลการสอน เช่น มีชัว่โมงการสอนเทียบเท่า 3 หน่วยกิต มีเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระเมินคุณภาพดี มี

อา้งอิงแหล่งท่ีมา มีความช านาญในการสอน 
- ผลงานทางวชิาการคุณภาพดี ประกอบดว้ยผลงานวจิยั 2 เร่ือง หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงาน

ลกัษณะอ่ืน 1 เร่ือง หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานรับใชส้งัคม 1 เร่ือง หรือผลงานวจิยั 1 เร่ือง และ
ต าราหรือหนงัสือ 1 เล่ม 

 

 



 
 

คุณสมบติัเฉพาะกรณีขอต าแหน่งรองศาสตราจารย ์: 

- ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์และปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
- ผลการสอน มีความช านาญพิเศษ 
- ผลงานทางวชิาการ ประกอบดว้ยผลงานวจิยั 2 เร่ือง หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานลกัษณะอ่ืน 1 

รายการ หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานรับใชส้งัคม 1 เร่ือง และต ารา (หนงัสือ 1 เล่ม) หรือ
ผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง ดีมาก 2 เร่ือง ดี 1 เร่ือง หรือ ผลงานวจิยัดีมาก 2 เร่ือง และผลงานลกัษณะอ่ืน
คุณภาพดี หรือ ผลงานวจิยัคุณภาพดีมาก 2 เร่ือง และผลงานรับใชส้งัคมคุณภาพดี 

คุณสมบติัเฉพาะกรณีขอต าแหน่งศาสตราจารย:์ 

- ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์และปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ผลงานทางวชิาการ มี 2 วธีิ คือ 

1. ผลงานวจิยั 5 เร่ืองคุณภาพดีมาก หรือ ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และผลงานลกัษณะอ่ืนระดบันานาชาติ หรือผลงาน
รับใชส้งัคม รวมทั้งหมด 5 เร่ือง และต ารา หรือ หนงัสือ 1 เล่ม 

2. ผลงานวจิยั 5 เร่ือง หรือผลงานวจิยั 1 เร่ืองผลงานลกัษณะอ่ืนระดบันานาชาติ หรือผลงานรับใชส้งัคม รวม
ทั้งหมด 5 เร่ือง ในระดบัดีเด่น 

แนวทางปฏิบัตทิีด่ใีนการตั้งโจทย์งานวจิยัเพ่ือขอทุนวจิยั และการเขียนผลงานวจิยั 

1. การคน้หาโจทยว์จิยั มองเห็นปัญหา ท่ีผูอ่ื้นคิดไมถึง   หรือตั้งโจทยง์านวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงโจทยง์านวจิยัลกัษณะน้ี จะสามารถน าไปตีพิมพไ์ด ้ เน่ืองจากไดผ้ลงานวจิยัท่ีไม่ซ ้ ากบังานวจิยัอ่ืน เช่น การพิสูจน์วา่
ไวรัสตบัอกัเสบอี มีอตัราการติดเช้ือต ่าลงในกลุ่มท่ีไม่บริโภคเน้ือหมู โดยศึกษาในกลุ่มมุสลิมใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้
เทียบกบัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ  ทัว่ประเทศ เป็นตน้ 

 2. สร้างเครือข่ายนกัวจิยัท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  มีการท าวจิยัในลกัษณะทีมเวร์ิค ผลดัเปล่ียน
กนัเป็นหวัหนา้โครงการ  เพื่อท าใหมี้ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง และหลายเร่ืองในช่วงเวลาเดียวกนั ซ่ึงการสร้างเครือข่าย
ลกัษณะน้ี มีองคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จคือ มีการบริหารทีมวจิยั หวัหนา้โครงการวจิยัควรเป็นผูรู้้จกัการ
แกปั้ญหา และมีการแบ่งสดัส่วนงานวจิยัใหช้ดัเจน วา่ใครท าอะไร เม่ือใด  และแบ่งเปอร์เซ็นของทีมงานท่ีชดัเจน  มีการ
ผลกัดนัใหที้มงานข้ึนเป็นหวัหนา้โครงการ รวมทั้งมีการน าเสนอใหเ้ป็นนวตักรรมสู่ภายนอก 

3. การเขียนโครงการวจิยั ควรคิดอยา่งมีระบบ  เป็นขั้นตอน โดยออกแบบงานวจิยั วธีิการวจิยัใหส้อดคลอ้งกบั 
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมี มีการบริหารเวลาโดยการวางแผนโครงการใหเ้ป็นขั้นตอน  มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งทีมงานอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของโครงการวจิยัตามเป้าหมาย มีผลงานเพียงพอกบัการน าไปตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ี
ยอมรับได ้

7.  ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 มีแรงบนัดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการมากข้ึน เน่ืองจากมีความเขา้ใจใน
ขั้นตอน และกระบวนการตั้งโจทยง์านวจิยั  และระเบียบขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการขอต าแหน่งวชิาการเพ่ิมข้ึน สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแบบแผนในการตั้งเป้าหมายเพ่ือขอต าแหน่งงานวจิยัไดต้่อไป 

 


