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ประเดน็การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. แนวคิดการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเอกชนและเส้นทางการก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการของวิทยากร 

- มหาวิทยาลัยเอกชนมุ่งเน้นผลก าไรจากการท างานด้วยต้นทุนต่ า ทุนวิจัยส่วนใหญ่ได้รับมาจาก
ผู้ประกอบการซึ่งก็คือนิสิตเป็นส าคัญ ดังนั้นพันธกิจหลักของอาจารย์คือการผลิตบัณฑิต ซึ่งเน้นปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ เงินสนับสนุนการวิจัยหรือด าเนินงานอื่นๆ ของคณะขึ้นกับผลก าไร โดยโครงการวิจัยหนึ่งๆ 
จะได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาท มีแรงจูงใจน้อยในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ได้ต าแหน่ง
ทางวิชาในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน 40,000 บาท/ปี ก าหนดให้มีผลงานตีพิมพ์ได้ใน
ฐานข้อมูล TCI เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามในมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อยเนื่องจาก
นโยบายการบริหารที่เน้นการด าเนินงานที่ต้นทุนต่ าแต่ได้ผลก าไรสูง ซึ่งในการบริหารจัดการโดยระบบหาก
อาจารย์ไม่มี collaboration กับภายนอก โอกาสผลิตผลงานจะมีน้อย เนื่องจากมีสิ่งสนับสนุนน้อยและ
เครื่องมือที่สนับสนุนมีน้อยหรือคุณภาพต่ า 

- ส าหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีจุดเด่นตั้งแต่ระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นก้าวสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย ร่วมกับการให้ค่าตอบแทนที่มากพอ และมีทุนวิจัยสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการพัฒนา
งานวิจัย ด้วยองค์กรที่มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน จะขับเคลื่อนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง และมี
โอกาสก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  

- บทเรียนจากหลายๆ มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่า แม้ระบบกลไกจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่
ความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจะไม่มีเลยถ้าหากอาจารย์ไม่พร้อมหรือไม่มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเอง 

 
2. ปัญหาของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- ระบบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยุ่งยาก 
- การอ่านเอกสารและตรวจสอบเอกสารภายในยุ่งยาก ควรมีมาตรฐานของเอกสารประกอบการสอน

เป็นแบบเดียวกัน 
- มาตรฐานกรรมการแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งในเรื่องการประเมินและแก้ไขเอกสาร เสนอให้มีกรรมการ

ชุดเดียวในการพิจารณาเอกสารของอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการภายในส านักวิชาฯ (อาจมีการ
แต่งต้ังเป็นรายปี) 

- กระบวนการด าเนินการด้านเอกสารไม่ควรเกิน 1 เดือน 
- คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ควรมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในกระบวนการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยแสดงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 



- ผลตอบแทนในกรณีที่อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นยังไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควร ส าหรับผู้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการสิ่งที่ได้คือความภูมิใจในตนเองเป็นส าคัญ 

 
3. แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจในการท าวิจัยของวิทยากร 

- ความสนใจในการท าวิจัย เดิมอาจารย์ท างานที่ Biotech ในต าแหน่งนักวิจัยมาก่อนจะผันตัวมาเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย 

- ค าสอนจาก Professor ของอาจารย์ที่ว่า “Ph.D. ไม่ต้องท าในสิ่งที่เรียนแต่ต้องสร้างจากสิ่งที่มี” (ไม่
ต้องรอให้มีแล้วสร้าง) 

- ถูกท้าทายแล้วมีความอยากเอาชนะ 
- เป็นหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัต ิ
- ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
 

4. ทักษะการเขียนงานตีพิมพ์ (publication) เป็นสิ่งส าคัญในการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งแนวทางการ
เขียนงานของวิทยากรสรุปได้ดังนี ้

- List answer   เขียนให้ชัดเจน สมบูรณ์ 
- Go to the point งานวิจัยที่ตีพิมพ์ยาก คือ มีค าถาม 1 ค าถาม แตกเป็นหลายค าถาม แต่หาค าตอบ

ไม่เจอ 
- ทักษะการเขียนเป็นทักษะส าคัญที่ต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาจารย์ได้มี

โอกาสพัฒนาผลงานตีพิมพ์สู่วารสารที่มี impact factor สูงขึ้นไปได ้
 

5. ข้อสรุปร่วมกันในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอาจารย์ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ในการพัฒนา
งานวิจัยและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- มีระบบและกลไกขับเคลื่อนด้านการวิจัยอย่างชัดเจน เช่น มีพันธกิจวิจัยและบริก ารวิชาการที่
ขับเคลื่อนงานวิจัยในภาพรวมของสาขาวิชา 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนด้านการวิจัย เริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมให้อาจารย์ได้พัฒนาโครงร่าง
งานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก การเสริมความรู้ทักษะด้านระเบียบวิธีวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูล สุดท้ายเป็นทักษะด้านการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ 

- มีนโยบายผลิต term paper เป็นผลงานตีพิมพ์ โดยอาจเลือกสนับสนุนโครงการ 6-7 โครงการต่อรุ่น 
เลือกชิ้นงานที่ต่อยอดเป็นงานตีพิมพ์ (publication) ได้ หรือสามารถจัดท ารายงานต่อเนื่องในที่ประชุม
วิชาการ (proceedings) ได ้แม้งานที่มีต้นทุนต่ าก็สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารที่ม ีimpact factor สูงๆ ได้ 

- อาจารย์ที่มีความสนใจในการท าวิจัย รวมกลุ่มกันด าเนินงานวิจัยในรูปแบบของหน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย 
หรือศูนยว์ิจัย และสนับสนุนให้อาจารย์มีความร่วมมือ (collaboration) กับหน่วยงานภายนอก  

- สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอก ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร อาจารย์สามารถจ้างผู้ช่วย
วิจัยหรือใช้เพื่อผลิตบัณฑิตได้ ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งในการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง  

- จัดท าระบบขับเคลื่อนอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากอายุงาน ร่วมกับการ
สนับสนุนเวลาให้อาจารย์ได้จัดเตรียมเอกสาร รวมถึงผลิตงานวิจัย  



- การพิจารณามอบหมายภาระงานด้านงานสอนและงานวิจัยในแต่ละปีการศึกษาของอาจารย์แต่ละคน
อย่างเหมาะสม  

- ภาระงานส่วนกลางหรือภาระงานอื่นๆ ควรมีการปรับให้เหมาะสมตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยหรือ
ส านักวิชาฯ เพื่อลดภาระงานกลางที่มีมากเกินไป และควรมีฝ่ายสนับสนุนที่เพียงพอทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของส านักวิชาฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- สิ่งสุดท้ายที่ส าคัญที่สุด คือ พลังในตัวอาจารย์ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากพัฒนาตนเองให้ส าเร็จ
สูงขึ้นในเส้นทางนักวิชาการ 

 
อาจารย์ ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์  ผู้บันทึกข้อมูล 

 


