รายงานการจัดการความรู
เรื่อง กระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ

คณะกรรมการจัดการความรู

มหาวิทยาลัยตาป

คํานํา
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดมีนโยบายในการสงเสริมใหคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีตําแหนง
ทางวิ ช าการ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว จึ ง ได จั ด ให มีก ารจั ดการความรู (KM) เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
กระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ โดยไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในวันวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ หอง S306-307 อาคารศรีไพโรจน และไดมีการเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษรเปนสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่ งเอกสารนี้ เ ป น รายงานการจั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ย นประสบการณ ในกระบวนการสร า ง
ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ ทางคณะผูจัดกิจกรรมหวังวาคงเปนประโยชนตอผูที่
เกี่ยวของตอไป
คณะกรรมการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยตาป
กันยายน 2556

ผลการดําเนินงานการจัดการความรู
เรื่อง กระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ
1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ไดกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1.1 ประเด็นความรู คือ กระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ
1.2 เปาหมาย
1.2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมการกระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ
2. การกําหนดกลุมเปาหมาย
2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.2 เพื่อหาแนวทางการสงเสริมการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
2.3 อาจารยประจํา
2.4 นักวิจัย
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ หอง S306-307 อาคารศรีไพโรจน
เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น.
การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ ใ นการสร า ง
ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ โดยไดเชิญอาจารยที่มีประสบการณในการทั้งระดับ
นโยบายและผูปฏิบัติ เพื่อถายทอดความรู เทคนิควิธีการดําเนินงานแกผูรวมกิจกรรม โดยผูที่มีประสบการณใน
การวางแผนการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดการบูรณาการทํางานของกลุมอาจารยในคณะวิชาจนพัฒนาไปสู
การบูรณาการกับการเรียนการสอน ผศ.อรรณพ หมั่นสกุล จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอาจารยมี
ประสบการณในการทํางานวิจัยและไดรับตําแหนงทาง โดยกําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
1. การวางแผนและการจัดระบบการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิทยากรไดนําเสนอประสบการณในการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ
โดยมหาวิทยาลัย มีการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ มาเปนระยะ โดยเริ่ม

จากการหาตนแบบจากสถาบันอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคณาจารย
ในคณะวิชาฯ ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เชิญคณาจารยประชุมเพื่อทําแผนรวมกัน เริ่มจากการวิเคราะห
หลักสูตรที่คณะเปดสอนอยูในแตละป วาแตละหลักสูตรที่เปดสอนนั้นมีงานวิจัยอะไรบางที่ควรนํามาจัดทํา
งานวิจัยเพื่อ กําหนดประเด็นสําคัญที่ตองการใหคณาจารยสามารถเสนอของานเพื่อทําวิจัยและนําผลของ
งานวิจัยไปใชประโยชนกับองคกรและตัวอาจารยเอง ซึ่งสิ่งสําคัญในการดําเนินงานขั้นตอนนี้คือการสรางเจต
คติรวมกันของคณาจารยเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน เมื่อทุกคนเกิดความเขาใจแลวการ
การสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจะไดประสบผลสําเร็จ
ตามที่ตองการ
ระดับการจั ดการโครงการนั้ น ผศ.อรรณพ หมั่น สกุล เสนอประสบการณจ ากการทําวิจัย เพื่อใหการ
ดํ า เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ ตามที่ กํ า หนดไว โดยมี ห ลั ก การสํ า คั ญ คล ายกั น คือ ก อนจะจั ด ทํ า โครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการตองทําการวิเคราะหกอนวาควรจะมีแนวทางในการวิจัยไปในเรื่องใด โดยใหยึดจากความ
ถนัดของตัวอาจารยผูทํางานเองและคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับตอองคกรทั้งภายในและภายนอกจากงาน
ดังกลาว เมื่อไดแนวทางแลว ลําดับตอมาคือการวางแผนการในการจัดหาทีมงาน ทุนและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยว
ชอง โดยตองวางแผนกิจกรรมใหครอบคลุมตามปงบประมาณคือ 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้เพื่อใหเวลากับงานวิจัยที่
อาจมีระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนาน
การแลกเปลี่ยนจากผูรวมกิจกรรม
ผูรวมกิจกรรมไดมีประเด็นแลกเปลี่ยนกับวิทยากรในเรื่องการวางแผนการดําเนินงาน 2 ประเด็น คือ
1. กรณีการจัดโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินงานไมมากเชนมีเวลาในการดําเนินงานเพียง 2-3 เดือน เชน
การวิ จั ย ภายในชั้ น เรี ย น จะมี ก ารวางแผนงานอย า งไร โดยวิ ท ยากรและผู ร ว มกิ จ กรรมได แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณและรวมกันสรุปวา สําหรับกิจกรรมลักษณะนี้นั้นในการเขียนแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ตองมีการเขียนแผนงานที่กระชับ เชน กอนดําเนินการวิจัย อาจจะมีการออกพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานบางอยางที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย จากนั้นจึงมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกียวของจนกระทั่งถึงวันที่จัด
ดําเนินการในเนื้อหาจริงๆ อันจะทําใหการวิจัยสามารถประสบผลสําเร็จไดโดยอยูในกรอบของระยะเวลาที่
จํากัด
2. การวิเคราะหประโยชนของงานวิจัยเพื่อใหสามารถนํามาใชในการขอผลงานทางวิชาการได งานที่จะ
นําไปใชไดจะตองมีผลงานที่เขาหลักเกณฑของการขอตําแหนงทางวิชการของมหาวิทลัยที่ไดมีการกําหนดไว
แลว ซึ่งโดยหลักทั่วไปก็ไดแก การไดรับทุนสนับสนุน ระดับของโครงการ การมีการตีพิมพเผยแพรกับองคกร
ตางๆ เปนตน ซึ่ง ผศ.อรรณพ หมั่นสกุล ไดใชหลักการจากประสบการณถายทอดใหกับผูเขารวมในกิจกรรม
2. ขั้นตอนและวิธีการสรางงานวิจัยเพื่อการนําไปใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ
วิทยากรไดถายทอดประสบการณวามีขั้นตอนและวิธีการ โดยสรุป ดังนี้
1. การกําหนดหัวขอในการทําวิจัย เพื่อใหอาจารยสามารถทําการวิจัยประสบผลสําเร็จ
2. การเสนอขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก เพื่อใหไดมีโอกาสในการรับทุนที่เพิ่มมากขึ้น

3. การนําขอมูลจากการทําวิจัย นําเสนอและเผยแพรในงานประชุมวิชาการ เพื่อใหผลงานเปนที่รูจักและ
ยอมรับของสังคม
4. การนําผลงานยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการกับทางสภามหาวิทยาลัย
3. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไดมีการรวบรวมความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเปนลายลักษณอักษรและ
เผยแพรไปยังหนวยงานตางๆ
4. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู
คณะวิ ช าได มี การนํ า ความรู ที่ไ ด จ ากการจั ดการความรู ม าปรับ ใชใ นการปฏิบั ติง านจริง ได มีก าร
สอบถามไปยังกลุมเปาหมาย โดยใชแบบสอบถามวา ไดนํามาใชในการปฏิบัติจริงหรือไม ปรากฏวา สวนใหญ
ไดนํามาใชในการปฏิบัติงานจริง
แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน
จากการจัดกิจกรรม สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการสรางผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใชใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ ไดดังนี้
1. ขอเสนอโครงการวิจัย ควรจะมีความกระชับ สามารถบอกถึ งคุณูปการของงานวิจัย ที่ทําจะให
อะไรบาง
2. ใชกรอบความคิดที่ทันสมัย สามารถบอกใหคนในวงการรับรูถึงเทรนหรือทิศทางของการวิจัย
3. ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยใหมีความชัดเจน ใหอยูภายใน 1-2 ยอหนา
4. กลุ ม เป า หมายที่ จ ะได รั บ ประโยชน ค วรระบุ ใ ห ชั ด เจนว า ใครคื อ กลุ ม เป า หมาย และจะได
ประโยชนอยางไร
5.

