สรุปการเสวนา เรื่อง “พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและตีพิมพ์”
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ณ ห้องอบรม 502 ชั้น 5 ศูนย์วิจัยป่าไม้ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
********************************************
ความเป็นมา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย โดย ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย ได้จัดโครงการเสวนาครั้งนี้ เพื่อต้องการหารือ
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะวนศาสตร์ในด้านความต้องการให้คณะฯ ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านการทางาน
วิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญที่บ่งบอกถึงชื่อเสียงและศักยภาพของนักวิจัยได้เป็นอย่างดี
โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยจะรวบรวมข้อมูลความต้องการของอาจารย์รุ่นใหม่ต้องการให้สนับสนุน และเพื่อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้เป็นนักวิจัยที่ดีมีคุณภาพและมีศักยภาพ ตลอดจนได้รับการ
ยอมรับของสังคมในอนาคตให้มากที่สุด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์และแผนเชิง
รุกของคณะฯ ในประเด็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการอีกด้วย
ผลสรุปการเสวนา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากคณบดีในการกระตุ้นให้อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่มี
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น โดยคณะมีแผนงานวิจัยในเชิงรุกสาหรับนักวิจัย/อาจารย์รุ่นใหม่ๆ ด้วยการ
สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อคอยสนับสนุน ให้คาปรึกษาแก่นักวิจัยและอาจารย์ ทั้งนี้คณบดีจะใช้รูปแบบการ
ถ่ายทอดไปสู่ภาควิชาต่างๆ ซึ่งสรุปภาพรวมแผนเชิงรุก ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยร่วมกับอาจารย์ให้
มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทาวิจัย
2) การจัด Workshop
3) สร้างระบบที่ปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
4) สร้างห้อง Center Lap โดยให้ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
5) ทาห้องปฏิบัติการพี่น้อง โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้
6) พัฒนาศูนย์วิจัยป่าไม้ ให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทีม่ ีศักยภาพให้มากที่สุด
7) จัดทาชุดโครงการวิจัยเพื่อนาเสนอแหล่งทุนภายนอกให้ ซึ่งในเบื้องต้นจะเรียนเชิญอาจารย์
อาวุโสมาให้คาแนะนาวิธีการเขียนโครงการเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่หลากหลายและ
ได้รับทุนมากที่สุด
จากนั้นประธานฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้
1. รายงานโครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์ของคณะวนศาสตร์ในวารสาระวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าสถานะงานวิจัยของคณะฯ ในภาพรวมของงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ที่
ผ่านมามีจานวนนักวิจัย 52 คน มีผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น 138 ผลงาน และมีภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ เป็นลาดับที่
1 ซึง่ มีผลงานจานวน 87 ผลงาน รองลงมาคือ ภาควิชาอนุรักษวิทยา จานวน 53 ผลงาน (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996~1~

2014) ส่วนที่เหลืออีก 40 ท่านที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล SCOPUS โดยผลงานการตีพิมพ์ในปี
ค.ศ.2010-2011 มีจานวนมาก และมีจุดเด่นคือ 60% ที่มีการตีพิมพ์ร่วมกับองค์กรอื่น ประธานฯ จึงขอ
ความเห็นจากที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้อาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุม
เสนอว่าควรจัดทาโครงการ การให้รางวัลผลงานตีพิมพ์สาหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์หรือนักวิจัยประดิษฐ์ คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต และการให้รางวัลสาหรับผลงานที่มีความโดดเด่น ไม่มีผู้ใด
ประดิษฐ์ คิดค้นผลงานดังกล่าวมาก่อน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และหน่วยงานได้
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
2. การพัฒนาชุดโครงการวิจัย
รองคณบดีฯ แจ้งให้ทราบว่า นโยบายด้านการวิจัยจะพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุด
โครงการวิจัยให้มากที่สุด โดยจะเชิญอาจารย์อาวุโสมาพูดคุยเพื่อให้คาแนะนาและแนวคิดในการเขียนโครงการ
เพื่อเสนอแหล่งทุนและได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ซึ่งหากมีโอกาสจะเรียนเชิญ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
มาเพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นลาดับ
แรก เพื่อสร้างแรงจูงใจในเบื้องต้นก่อน
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ ประธานฯ โดย ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย รับเป็นผู้
ประสานงานกับ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ให้
3. การจัดประชุมวิชาการป่าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้
ตามที่คณะฯ มีนโยบายคณบดีในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกให้มากขึ้น ซึ่งผู้บริหารของคณะฯ ได้หารือกับกรมป่าไม้ในการจัดประชุมวิชาการป่าไม้ ร่วมกันโดยใน
เดือนพฤศจิกายน 2557 กรมป่าไม้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ โดยคณะฯ จะสนับสนุนและรับ
เป็นผู้ดูแลในเรื่องวิชาการ และในปี 2558 คณะฯ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
4. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รองคณบดีฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 คณะฯ จะจัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง
FORTROP 3 ยังไม่กาหนดวัน เวลา และสถานที่แน่นอน ซึ่งต้องขอความร่วมมืออาจารย์รุ่นใหม่ทุกคน อาจจะ
ขอเชิญให้มาเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยงานการจัดประชุมให้แล้วเสร็จและดาเนินการไปด้วยดี
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
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ประเด็นหารือให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่จะให้คณะฯ ช่วยเหลือด้าน
งานวิจัย
ประธานฯ ได้หารือกับอาจารย์รุ่นใหม่ในประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 โครงการ OPORA
ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า คณะฯ จะจัดทาโครงการที่เกี่ยวงานวิจัยเพื่อสนับสนุนนิสิต
เข้ามาช่วยงานอาจารย์ เป็นการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในด้านการทาวิจัยให้มากขึ้น โดยให้มาช่วยเป็นผู้
ประสานงานโครงการ โดยกาหนดเวลาไม่เกิน 2 ปี (1 โครงการ/1 คน) และทางศูนย์วิจัยฯ จะจัดทาแบบฟอร์ม
ใบสมัครเพื่อจัดส่งให้ทุกภาควิชาฯ
มติที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
ประเด็นที่ 2 โครงการ Post Doc.
ประธานฯ และที่ประชุมเสนอแนวทางในการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่โดยการจัดทา
โครงการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่จบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน 2 ปี ได้มีโอกาสไปทาโครงการวิจัยใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ได้การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพใน
การทาวิจัยให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ อาจารย์ที่ได้รับทุนสามารถ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยได้ในอนาคต
มติที่ประชุมเห็นด้วยและควรมีทุกปี
ประเด็นที่ 3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
ประธานฯ กล่าวถึงโครงการสนับสนุนทุกวิจัย ซึ่งคณะฯ เป็นผู้จัดสรรทุนให้ โดยมี
หน่วยงานศูนย์วิจัยป่าไม้เป็นผู้ประสานงานและจัดทาโครงการ ซึ่งได้รับรายงานจากคุณทัศนี กลิ่นหวล ว่าที่
ผ่านมา คุณอภิญญา พุ่มพวง ตาแหน่งนักวิจัย เป็นผู้ประสานเรื่องการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย โดยได้รับ
จากคณะฯ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่และคณาจารย์มีการพัฒนา เพิ่มศักยภาพด้าน
ผลงานวิจัยให้มากขึ้น แต่มีข้อจากัดคือต้องทาวิจัยบริเวณพื้นที่ในสถานีฝึกนิสิตหรือสถานีวิจัยของคณะวน
ศาสตร์ เท่านั้น โดยในปี 2556-2557 ที่ผ่านมามีจานวนทุนที่ได้รับการสนับสนุน จานวน 4 ทุนๆละ ไม่เกิน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) และมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยควบคู่กับตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์วิจัยป่าไม้เป็นผู้
ควบคุมดูแล ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรจากัดการทาวิจัยเฉพาะในพื้นที่สถานีฝึกหรือสถานีวิจัยของ
คณะฯ เท่านั้นแต่ควรเอื้อให้ทางานวิจัยในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงของคณะฯ ด้วย ยกเว้นภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่มีงานวิจัยในพื้นที่ แต่สามารถเสนอโครงการโดยใช้พื้นที่ภายในคณะวนศาสตร์ (ห้องทดลอง)
ได้
มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ
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ประเด็นที่ 4 โครงการช่วยแปล manuscript และให้คาปรึกษาด้านสถิติวิเคราะห์
ประธานฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากอาจารย์ นักวิจัยบางท่านมีปัญหาเรื่องการเขียน
โครงการวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือแม้กระทั่งนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหาผู้ทรงคุณวุฒิในการให้
คาปรึกษา ตรวจสอบบทความวิจัย หรือบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องไปจ้างจากสถาบันอื่นซึ่งบางครั้งมี
ราคาแพง ประธานฯ จึงแจ้งให้อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้ทราบว่าจะทางศูนย์วิจัยป่าไม้ โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิจัย จะมีโครงการให้คาปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นต่างชาติมานั่งที่ศูนย์วิจัยฯ
เพื่อให้คาปรึกษาและตรวจสอบบทความ หรือบทคัดย่อให้ ถือเป็นงานด้านการให้บริการด้านภาษา ในการนี้
ประธานฯ ได้เสนอแนวคิดว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาแล้วควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คาปรึกษาด้านสถิติ
การวิเคราะห์ ควบคู่กันไป ซึ่งศูนย์วิจัยป่าไม้ มีศักยภาพและพร้อมในการให้บริการ โดยจะขอเพียง 1 ห้อง
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน อาจจะสลับวันกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ ดร.ธารรัตน์ เป็นผู้ประสานงานกับคุณ
แอนดี้ เรื่องวัน เวลาว่าง เพื่อเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ และอาจารย์นันทชัย เขื่อนธรรม
อาจารย์ประจาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งท่านเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็ยังมาเป็นอาจารย์สอน
พิเศษที่ภาคพิเศษของคณะฯ
ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายให้ ดร.ธารรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน
ต่อไป
************************************************
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