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อันแรกก็คือภารกิจหลักมี 4 ประเด็น ภารกิจแรกคือการสอน
หนั ง สื อ 2 คื อ วิ จั ย บริ ก ารชุ ม ชนและศิ ล ปวั ฒ นธรรม นี้ คื อ
ความสาคัญว่าทาไมเราต้องทาวิจัย เพราะเป็นส่วนหนึ่งของความ
เป็ น ครู เป็ น บทบาทของอาจารย์ที่ ต้ องท าเพื่ อสถาบั น อาจไว้
พิจารณาความดีความชอบอะไรก็แล้วแต่ เราจะต้องมีพื้นฐานอยู่ใน
4 ตัวนี้ จากประสบการณ์ ที่ผ มเคยผ่านมาถ้าจะมองเพื่อให้ แต้ม
อาจารย์ก็คือตัวนี้
อันที่ 2 งานวิจัยทาให้ เกิดความรู้ใหม่ องค์ความรู้ใหม่ที่เรา
ได้ มาจากการวิจั ย เราสอนหนังสื อไปเรื่อยๆ มัน ก็ จะเหมือนเดิม
เหมือนสอนไปเราก็จะรู้ปัญหา ซึ่งการวิจัยจะช่วยในการแก้ปัญหา
และทาให้เราเกิดความรู้ใหม่มาพัฒนาการสอนของเรา
อันที่ 3 ก็จะสืบเนื่องจากความรู้ ใหม่และแนวทางที่จะแก้ไข
นี้คือความสาคัญของงานวิจัย เราก็จะเห็นว่า แนวทางแก้ไข 1 2 3
4 ที่เราพูดมานี้แหละ เรื่องของความรู้สึกความเป็นจริงของการที่
เราทาวิจัย ประสบการณ์ที่เราต้องเจอและอะไรเป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็จะรู้แนวทางแก้ไข ก็จะ
ทาให้เกิดงานวิจัย
ทีนี้ปัจจัยอะไรที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทาให้เกิดงานวิจัย
อันแรกก็คือความเป็น อาจารย์ พอเราเป็นอาจารย์งานวิจัยเราก็
ต้องทา เพราะถ้าไม่ทามันก็เหมือนครูทั่วไป อันที่ 2 ก็คือตาแหน่ง
วิช าการ นั้ น คือเป็ น จุ ดแรงบั นดาลใจครับ แล้ วแรงบั นดาลใจที่
ตามมาของมหาวิท ยาลั ย ต่างๆ ก็เรื่อ งของรางวัล เช่น ถ้าคุณ มี
ตาแหน่งวิชาการคุณก็จะได้ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนที่เราได้ คุณก็
จะได้ค่าตอบแทนในข้อที่ 3 ค่าตอบแทนที่เราได้ก็นอกเหนือจาก
งานประจา หลังจากเรามีตาแหน่งวิชาการแล้ว ถ้าเราทาผลงาน

ความสาคัญของ
งานวิจัย
• งานวิจัยถือได้ว่าเป็น
ภาระงานหนึ่งในสี่
ของภาระงาน
อาจารย์
• งานวิจัยสามารถทา
ให้เกิดความรู้ใหม่
• สามารถได้แนว
ทางการแก้ไขปัญหา
จากงานวิจัย
แรงบันดาลใจในการ
ทางานวิจัย
• เพราะความเป็น
อาจารย์ จาเป็น
จะต้องทางานวิจัย
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ใหม่
• การเพิ่มคุณวุฒิ/
ตาแหน่งทางวิชาการ
ให้กับตนเอง
• การได้ค่าตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น
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ตารา เขียนบทความและวิจัย นี้คือเป็นผลที่เป็นแรงจูงใจ อันแรก
ก็คือต้องการทาผลงาน อันที่ 2 คือตาแหน่งวิชาการ เป็นสิ่งที่เป็น
ปัจ จัยส าคัญที่เราจะได้มาเพื่อเป็นผลงาน เพราะฉะนั้นตาราเอย
วิจัยเอย เราก็ใช้ขอตาแหน่งได้ ถ้าอาจารย์จบปริญญาโท มาแล้ว 5
ปี ก็ต้องวางแผนล่วงหน้าในการทาวิจัย พอครบ 5 ปี อาจารย์ก็ทา
เรื่ อ งขอผลงาน การเป็ น อาจารย์ เราไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมานั่ ง สอน
หนั งสืออย่ างเดีย ว เราต้องสร้างผลงานด้วย และอีกอย่างในการ
เป็นแรงบันดาลใจก็คือการต่อยอดความรู้ในเรื่องของการสอน ก็คือ
ในเรื่องของการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ก็เป็นจุดสาคัญที่ทาให้
ผมอยากมีงานวิจัย แล้วก็กาลังใจสาคัญอีกอย่างก็คือ รุ่นพี่ทาแล้ว
สาเร็จ และอีกประการหนึ่งที่สาคัญก็คือ QA การมีผลงานวิชาการ
ก็ ท าให้ ค ะแนนของคณะมากขึ้ น การท า QA ก็ เหมื อ นการมี
หม้อข้าว ถ้าหลักสูตรเราไม่รอดก็เหมือนการทาหม้อข้าวเราแตก
ส่วนด้านปัญหาอุปสรรคในการทาวิจัย ผศ. คณพศ กล่าวว่า
ในประเด็น ที่มีปั ญ หาเยอะ ก็ต้องหาให้ ได้ว่า เราสนใจในเรื่องใด
ต้องหาให้ได้ และต้องขจัดความกลัว ความไม่กล้าออกไป ต้อง
อ่าน ในเมื่อเราเป็นครู เราก็อ่านอยู่แล้ว
อีกทั้งยังกล่าวว่าจริ งๆ แล้ว ให้ดูเรื่องวัตถุประสงค์ ของการ
วิจั ย ก็ จ ะเป็ น ตั ว ชี้ ส ถิ ติ บางคนไม่ เข้ าใจกลั ว ว่าจะไปคนละทาง
จริงๆ แล้วก็ดูชื่อเรื่องก่อน แล้วสถิติมันก็จะมา อย่างอาจารย์บอกมี
ปัญหาเยอะ อาจารย์ก็ต้องดูว่า อาจารย์สนใจปัญหาไหน แล้วดูว่า
ปัญหานั้น อะไรเป็นปัจจัยหลัก ตรงนี้ อาจารย์ก็จะได้ชื่อเรื่องแล้ว
ปัญหาของนักวิจัยมือใหม่ ส่วนใหญ่ตั้งประเด็นที่อาจารย์ถาม
มา ก็คือกลัว คิดมาก วิตกกังวล เรื่องนั้น เรื่องนี้ แต่ทุกคนต้องก้าว
ออกจากจุดนี้ให้ได้ ไม่ต้องกลัว เพราะแม้แต่นักวิชาการที่มีชื่อเสียง
ก็ต้องผ่านจุดนี้ ทั้งนั้น เพราะไม่มีใครทาอะไรสมบูรณ์แบบ ตั้ง แต่
แรก ทุกคนที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย จะพบว่าเมื่อมองย้อน
ไปในงานแรก ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิจัย บทความ ตารา ก็จะรู้สึกว่าตลก
เขียนไปได้อย่างไร แต่ถึงอย่างไร ทุกคนก็จะต้องผ่านจุด นี้ ไปก่อน
ดังนั้น ต้องกล้าทา และแม้ว่าจะเขียนไปสามสี่เล่มแล้ว อย่ างไร ก็
ยั งมี ข้ อ ผิ ด พลาดอยู่ ดี แต่ ถ้ าทุ ก คนไม่ ก ล้ าที่ จ ะก้าวออกจากจุ ด

• มีรุ่นพี่ที่ทาแล้ว
ประสบความสาเร็จ
ปัญหาอุปสรรคใน
การทาวิจัย
• ต้องขจัดความกลัว
ออกไป ต้องกล้าใน
การลองผิดลองถูก
ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มมาขึ้น
• อย่าย่อท้อต่อคา
วิจารณ์ คาตาหนิ ให้
มองว่าสิ่งเหล่านั้น
เสมือนครูที่ทาให้เรา
ได้เรียนรู้มากขึ้น
และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเรา
ในศตวรรษที่ 21
ควรนางานวิจัยมา
ผสมผสานกับการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างไร
• ต้องมีการบูรณาการ
หลักสูตรในกลุ่ม
ประเทศประชาคม
อาเซียนให้ได้หากเรา
ต้องการจะเป็นหนึ่ง
เดียวกัน โดย
หลักสูตรที่ดีต้อง
สามารถตอบผู้ใช้
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ความกลัวนี้ไป ก็จะไม่สามารถเริ่มต้นได้ กลัวก็กลัวไป จะโดนว่าก็
ไม่เป็นไร ก็ให้โดนว่า ไป ทาต่อไป บอกว่างานต่าง ๆ ก็ ถูกตาหนิ
ก็ต้องยอม แล้วเราก็เอามาพัฒ นาในงานต่อไป ของเรา ต้องถือว่า
Advisor เป็ น ครู ข องเรา คนที่ ตี เราเยอะ เราก็ ได้ค วามรู้จากเค้ า
เยอะ แต่ต้องเป็นคนตีมาแล้วให้คาแนะนา อันนี้ชอบ บางทีตีมาทั้ง
เล่ม ดูทุกตัวอักษร เลยอันนี้ชอบเพราะยิ่งตี ก็ยิ่งได้ความรู้มาก อย่า
กลัว อย่าท้อแท้ใจ แม้จะถูกตาหนิมาก็ตาม ต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้
นั่นแหละแล้วเราก็จะประสบความสาเร็จ
อีก 5 ปี เรามีการพัฒ นาหลักสูตรอาจารย์ควรจะมีการวิจัย
สถาบั น หรื อ ไม่ เพื่ อ ผลที่ อ อกมาจะเป็ น ทิ ศ ทางที่ เราจะพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร เพื่ อ ไปสู่ ศ ตวรรษที่ 21 ซึ่ ง ต่ อ ไปเราจะไม่ เล่ น เรื่ อ ง
student center โดยเราจะพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องความคิด
สร้ า งสรรค์ เทคโนโยลี problem base และจะสอดคล้ อ งกั บ
ตลาดแรงงานยังไงซึ่งอันนี้อาจารย์ก็ต้องทาวิจัย และการวิจัยก็ไม่
เน้นแค่วิจัยสถาบันและการวิจัยนี้ก็เพื่อที่จะดูตลาดและผู้ใช้บัณฑิต
ก็คือเป็นการวิจัยสถาบันอันนึง วิจัยตลาดอันนึง
ส่วนด้านประเด็นข้อเสนอแนะ ผศ. คณพศ กล่าวว่า หากจะ
เป็นนักวิจัยต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอ่านมาก ๆ ในสิ่งที่สนใจ
แล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลไม่ต้องรีบร้อน ให้ทาไปที่ละเรื่อง เราก็จะได้
งานที่สะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งงานวิจัย 1 เล่ม จะสามารถนาไปถอด
เป็นบทความได้7- 8 เรื่อง เราก็สะสมเป็นผลงานไว้ 2. ต้องทาใน
สิ่งที่รู้ ทุกสิ่งที่ อยู่รอบตัวเราสามารถทาวิจัยได้ ทาในศาสตร์ของ
เราอย่าทาข้ามศาสตร์เพราะแนวคิดของเรามีอยู่แล้ว และ 3. ให้
ตัดความคิดที่ว่าไม่มีเวลา ไม่ว่าง สอนมาก ไม่พร้อม รอก่อน เดี๋ยว
ทา อย่าให้มีคาพวกนี้อยู่ในสมองของเรา ถ้ามีความคิดพวกนี้จะทา
ให้ งานวิจั ย ไม่ออกมา ให้ ทาในสิ่ งที่ ส อน เรามีข้อมูล มากอยู่ คิ ด
อะไรได้ให้รีบทา การทาวิจัยทาให้ไม่เป็น อัลไซเมอร์ เพราะมันมี
การได้คิดตลอดเวลา ซึ่งผลพลอยได้ก็คือนักวิจัยจะเป็นนักวางแผน
และนักวิเคราะห์ด้วย ทาให้เป็นคนมองรอบและละเอียด และยังทา
ให้มีการพัฒนาตัวเองด้วย ทาให้ตนเองมีความน่าเชื่อ ถือเพราะได้มี
การพัฒนาความรู้ตลอดเวลา

สกัดความรู้ได้ดังนี้
บัณฑิตได้ว่าลักษณะ
ที่บัณฑิตของตลาดที่
ต้องการจะต้องเป็น
แบบใด
สาหรับผู้ที่ต้องการ
เริ่มต้นในการทาวิจัย
ควรจะทาอย่างไร
• ต้องมีความอยากรู้
อยากเห็น อ่านมากๆ
เพื่อสะสมความรู้
เสาะหาประเด็นที่
น่าสนใจ
• ทาในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ของเรา
สิ่งที่เราพอมีความ
รู้อยู่แล้ว
• อย่าเริ่มต้นด้วยคาพูด
ที่ว่า ไม่มีเวลาทา
ต้องรู้จักแบ่งเวลา
หรือหากมีภาระสอน
มาก ให้ใช้การสอน
เป็นการวิจัยไปด้วย
ในตัว
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ผศ.ดร.นพรัตน์
ธนานุรักษากุล

คล้าย ๆ กันค่ะ เมื่อเป็ นอาจารย์ครบ 5 ปี ก็รู้ว่าขอผศ.ได้
ช่วงนั้ น งานที่ทา ตัวเองเป็นเลขา Project ทาปริญ ญาโท ได้รู้จัก
อาจารย์ที่มาจาก จุฬา เกษตร พระนครเหนือ ตาแหน่ง ผศ.ดร.
ผศ. ก็เลยคิดว่าเราจะเป็นบ้างได้ไหม แล้วเค้าทางานกันเก่งมาก
แล้ วเราล่ ะไม่มีอะไรเลย ศูนย์อ่ะ แล้ วเราก็คิดว่ า ดร. คงไม่เรียน
ผศ. นี้ แหละ ตอนไหนก็ทาวิจัยไม่เป็น IS ก็ไม่ได้ทา เพราะเรียน
ปริ ญ ญ าโทมาจากต่ า งประเทศ มั น เลื อ กได้ ว่ า เราจะสอบ
Comprehensive ห รื อ จ ะ ท า Thesis ก็ เลื อ ก ส อ บ Oral
Comprehensive แล้วก็เลือกทาตารา ทาหนังสือ ซึ่งจับพลัดจับ
ผลู เราก็ได้ตาแหน่งผศ. แล้วก็ทาไงล่ะ เพราะเค้าก็ต้องคาดหวังว่า
เราจะต้องมีผลงานต่อ แต่เราทาไงล่ะ เราอยากทา ก็ไปฝึกอบรม
Course สั้ น ๆ พบว่ า ไปกี่ ค รั้ ง ๆ ก็ ยั ง ท าไม่ ได้ ที นี้ มี ผ ศ.ติ ด อยู่
ข้างหน้าจะทาอย่างไร บางทีคิดว่าอ.ที่เค้ามาอบรมให้หวงวิชาหรือ
เปล่าทาไมเราจึงรู้สึกว่าทาไม่ได้ ๆ จนมาเห็นว่าคนที่จบดร.เค้าทา
วิจัยเก่งมาก ก็เลยขวนขวายที่จะไปเรียน ต่อดร. แต่ตอนที่ค้น หา
ว่าจะไปต่อ ดร. เราต้องจบปริญญาโทที่มีวิจัย ก็เลยไปหาป.โทที่
ทาวิจัย ก็เลยไปเรียน ป.โท ที่เน้นวิจัย ก็เลยไปเรียนเอกวิจัย จาก
พื้ น ฐานของเรา ท าให้ เราต้ อ งขวนขวาย พยายามเรี ย น และ
พยายามให้งานวิจัยตีพิมพ์ให้ได้ เลยทาให้เรามุ่งมั่น และเมื่อมี ผศ.
ก็ต้องทาวิจัย และเมื่อเรียนจบเอกแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกว่า จบเอก แล้วไม่
ทาวิจัยก็เสียเปล่า ก็เลยทาวิจัยมาเรื่อย ไม่ว่าจะอยู่ในรูป เขียนห้า
บทส่ง หรือทา pilot study ตอนนี้ ก็เลยรู้สึกว่าการทาวิจัยเป็น
เรื่องง่ายหลังจากเจอความรู้สึกยากลาบากมาห้าปี คือเหตุการณ์สี่
ปีที่อดทนเรียน
ส่ วนด้านการน าวิจัย มาผสมผสานกับ การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 นั้น คิดว่าใน 2- 3 ปีที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องของ
การทาเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอน เห็นได้ชัดก็ใน
มหาวิทยาลัยของเราก็น า e-learning มาผสมผสานกับการเรียน
การสอนในห้องแล้วดูว่านักศึกษาเนี่ย เขามีความคิดเห็นในแง่ของ
ภาษาอังกฤษ ในแง่ของ relation ในแง่ของ attitude อย่างไร ซึ่ง
เราสามารถไปเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ แล้วแต่ว่า

จุดเริ่มต้นในการ
ทางานวิจัยและแรง
บันดาลใจในการ
ทางานวิจัย
• อยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่มีแต่คน
เก่งๆและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
• ไม่ต้องการเรียนต่อ
ปริญญาเอก จึง
เลือกทาตาแหน่ง
วิชาการแทน
• การได้ตาแหน่งไม่ได้
ทาให้ทางานวิจัยได้
เก่งขึ้น จึงตัดสินใจ
เรียนต่อปริญญาเอก
เพื่อให้ได้ความรู้ใน
การทางานวิจัย
• เมื่อเรียนจบปริญญา
เอกมาถ้าไม่ทาวิจัย
ต่อก็จะเสียเปล่า
ในศตวรรษที่ 21 ควร
นางานวิจัยมา
ผสมผสานกับการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างไร
- การวิจัยการใช้
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เราจะสอนอย่างไร แต่หลัก ๆ คือ การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทค
โนโลยี่ หรื อ Facebook เนี่ ย เมื่ อ ก่ อ นเราไม่ ช อบ Facebook
มาก แต่เราก็รู้ว่าจริง ๆ Facebook มีประโยชน์นะ ถ้าเราจะทา
ให้มีประโยชน์ เราก็เริ่มอ่านงานวิจัย ซึ่งการนา Facebook มาใช้
ในการเรี ย นการสอนแต่ ยั งไม่ มี ใครท าวิจั ย เรื่อ งนี้ ซึ่ งพบว่ า การ
เรียนรู้ระบบ Facebook กรุ๊ป ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบ
นี้เรียกว่า Blended E-learning ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีปัญหาให้
เด็กลองค้นหาใน internet แล้วลอง แชร์ ใน Facebook ซึ่งอย่าง
น้อยก็ดึงความสนใจเด็กได้ไม่มากก็น้อย
สมั ย ก่ อ นเวลาเราไปเรีย นจะต้ อ งน าพจนานุ ก รมเข้ ามาใน
ห้องเรียน สมัยนี้ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเด็กมี สมาร์ทโพน ซึ่งอันนี้ก็
ถือว่าเป็ น เทคโนโลยี ที่ น ามาใช้ในการสอนเด็ก หรือให้ เด็กมีการ
ตอบคาถามผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือบางทีมีการให้เรียนผ่าน Ipad
ทาการบ้านตรวจงานผ่าน Ipad แต่ควรจะเลือกสิ่งที่จะนามาใช้ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเรา
นอกจากนี้ ผศ.ดร.นพรัตน์ ให้ ข้อแนะนาว่า เราต้องกล้ า
จากบ่วง ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนตาหนิ โดนว่า เพราะอย่างไร
เราก็ต้องโดนอยู่แล้ว จะโดนมากโดนน้อยก็โดนอยู่ ให้ถือว่าเป็น
เรื่ องปกติ ที่ จ ะต้ องโดน ซึ่งจะท าให้ เราท าวิจัยได้ และสมมติ ว่า
งานวิจัยเดี่ยวไม่พร้อมก็ให้ทาวิจัยกลุ่ม การทาวิจัยกลุ่มทาให้เกิด
ความอุ่นใจ แต่ก็ต้องมีข้อควรระวัง คือต้องแน่ใจว่าหัวข้องานวิจัยที่
ทาถูกจริตของทุกคน เพื่อที่ไม่ให้หนักอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง เพราะถ้า
ชอบเหมื อ นกั น เวลาท าจะท าให้ มี ค วามสุ ข และจะท าให้ เกิ ด ผล
สัมฤทธิ์ออกมา โดยถ้ามีปัญหาต้องเคลียร์กันให้จบ เช่น เรื่องเวลา
ว่างไม่พร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกินการกินแหนงแคลงใจกันของเพื่อน
ร่วมทีม ไม่ใช่วิจัยจบ ความเป็ นเพื่อนจบ ต้องเคลียร์กันตั้งแต่แรก
ว่าชอบในสิ่งที่เหมือนกัน ธรรมชาติของแต่ละคนเป็นอย่างไร ต้อง
มีการลงพื้นที่ไม่น้อยกว่าเท่าไร ต้องไปลงพื้นที่พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะ
ทาให้ทุกคนรู้ว่า ธรรมชาติของการเหนื่อย การล้า เป็นอย่างไร กว่า
จะได้ข้อมูล แล้วเราจะรู้สึกเข้มแข็ งขึ้น มีปัญหาไรเราก็ต้องพูดกัน
ตรงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอื่น ๆ อะไรก็ตามต้องเคลียร์

เทคโนโลยีในการสอน
เช่น การสอนโดยการ
ใช้วิธี blended Elearning มา
ผสมผสานกับการ
เรียนการสอนในห้อง
ใช้เทคโนโลยีที่เด็กรุ่น
ใหม่คุ้นเคยมาใช้ใน
การสอน
สาหรับผู้ที่ต้องการ
เริ่มต้นในการทาวิจัย
ควรจะทาอย่างไร
• ต้องมีความอยากรู้
อยากเห็น อ่าน
มากๆเพื่อสะสม
ความรู้ เสาะหา
ประเด็นที่น่าสนใจ
• ทาในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ของเรา
สิ่งที่เราพอมีความ
รู้อยู่แล้ว
• อย่าเริ่มต้นด้วย
คาพูดที่ว่า ไม่มี
เวลาทา ต้องรู้จัก
แบ่งเวลา หรือหาก
มีภาระสอนมาก ให้
ใช้การสอนเป็นการ
วิจัยไปด้วยในตัว
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กัน ให้ จ บ ซึ่ งก็ จ ะท าให้ กลุ่ มไปได้ แล้ ว เราก็ จะได้เพื่ อ นมากขึ้ น
ความเป็นเพื่อนมีอยู่แล้ว แต่ก็จะเป็นเพื่อนในงานวิจัยด้วย ซึ่งก็
จะเป็นผลดีจะทาให้ได้งานวิจัยเรื่ อยๆ เวลาทางานวิจัยต้องทาให้
แบบมีความสุข หัวเราะได้ คือทาแล้วให้มีเพื่อนเยอะขึ้นไม่ใช่ทาให้
เพื่อนน้อยลง คือต้องถูกจริตกันไม่ใช่อยากมีผลงานก็เข้ามาร่วม
กลุ่มโดยที่ไม่ถูกจริตกัน
 ผศ.รัชนีพร
ศรีรักษา

งานวิจัยเป็นสิ่งสาคัญที่อาจารย์ต้องทา เพราะยิ่งเราออกไป
ข้างนอกสถาบัน สถาบันอื่นๆ เค้าก็ให้ความสาคัญของการวิจัย การ
เขียนตารา เพราะเป็นการพัฒนาทางด้านวิชาการ พัฒนาการเรียน
การสอน บทความก็ได้จากงานวิจัย
แรงบันดาลใจ ก็คือ ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อม คืออาจารย์ที่
ใกล้ ชิด เป็ น ผู้กระตุ้น คือเห็ นอาจารย์คนอื่น เช่นผศ. คณพศ ไป
ปรึ ก ษา สถิ ติ วิ ธี วิ จั ย กั บ อ.ท่ า นอื่ น ๆ หรื อ ได้ ยิ น อ.พู ด ว่ า ได้
ประเด็นปัญหาวิจัย หรือหัวข้อวิจัยใหม่แล้ว เราก็มีค วามรู้สึกว่า อ.
ท่านอื่นเค้าทา เราอยู่ในแวดวงวิชาการเราก็ต้องทาเหมือนกันเมื่อ
ได้ทาก็พบว่าสิ่งที่คิดว่าการทาวิจัยยาก ก็ไม่ได้ยาก เช่นเรื่องสถิติ
ต่างๆ แต่ก่ อนก็ไม่ เข้าใจ แต่พ อได้ท าก็มี เพื่ อ นอ.ที่ ท ามาก่อ นให้
ความช่วยเหลือ ก็ทาให้เข้าใจในการทาวิจัย ก็เลยได้ทามาเรื่อย ๆ
จากฉบับที่หนึ่งมาสอง ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ทาฉบับต่อ ๆ มา ซึ่งเราก็มอง
ว่า เราคงหยุดไม่ได้ ในเมื่อเพื่อน ๆ ก็ยังทาต่อเนื่อง และบางทีก็เอา
เราเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย อันนี้ก็เป็นสิ่งกระตุ้นแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าไม่
ทาไม่ได้แล้ว เราก็ต้องทาเพิ่มอีก เมื่อทาแล้ว ก็ยิ่ งเห็นคุณค่าเห็ น
ประโยชน์ของการทา นอกจากได้ความรู้ขั้นตอนกระบวนการ ได้
ความรู้นาไปสอนเด็กได้อย่างชัดเจน เป็นเหตุ เป็นผล มีหลักฐาน มี
ความน่ าเชื่ อ ถื อ มั น ส าคั ญ จริ งๆ ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาความรู้
และจากการที่เราทาผลงานทางวิช าการมาเรื่อย ๆ เมื่อเริ่มที่จะ
ทางานวิจัยฉบับที่สองก็เริ่มมีเรื่องของตาแหน่งทางวิชาการเข้ามา
และเมื่อไปศึกษากฎเกณฑ์ การขอตาแหน่งทางวิชาการ ก็พบว่า
งานของตนเองครบแล้ว จากการที่สะสมผลงานมาเรื่อย แล้วเมื่อ
เราทาการสอนมาครบ 5 ปี เราก็สามารถ ทาเรื่องเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการได้ เราก็จึงทาเรื่องเพื่อขอ เพราะเมื่อทาวิจัยจบมันก็

ความสาคัญของ
งานวิจัย
• สถาบันอื่นให้ความ
สาคัญกับงาน
วิชาการมาก เพราะ
สามารถนาความรู้ที่
เกิดขึ้นมาใช้
พัฒนาการเรียนการ
สอนได้
แรงบันดาลใจในการ
ทางานวิจัย
• บรรยากาศใน
สถานที่ทางาน
สามารถช่วยสร้าง
แรงกระตุ้นได้
• ในส่วนของตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นผล
พลอยได้ที่ตามมา
จากการเก็บสะสม
งานวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 ควร
นางานวิจัยมา
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ไม่ใช่จบแค่งานวิจัย มันก็มีเรื่องของบทความ ตารา ตามมาเรื่อย ๆ ผสมผสานกับการ
ส่วนด้านการนาวิจัยมาผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 นั้น เราสามารถเลือกช่องทางบางอย่างมาใช้ให้ อย่างไร
สอดคล้องกับเทคโนโลยีได้ อย่างเช่น google ที่เป็นแบบสอบถาม • การวิจัยการใช้
เราก็นามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้เด็กทาในห้องเรียน อย่างเช่น
เทคโนโลยีในการ
แบบสอบถามนี้ ก็ส ามารถ Link ไปที่คลิปการเรียนการสอนเรื่อง
สอน เช่นการทา
เทคโนโลยี ให้เด็กดูคลิปแล้วมาตอบคาถาม เด็กก็จะชอบในการ
แบบฝึกหัดออนไลน์
เรียน ให้เด็กมีการคิดนอกกรอบในการตอบคาถาม เพราะเด็กรุ่น
ผ่านทาง google
ใหม่เราตีกรอบเขาไม่ได้
drive สามารถช่วย
ให้เด็กทาแบบฝึกหัด
ที่ไหนก็ได้

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : การทาวิจัย (COP: Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง “การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21”
ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ลาดับที่

นามสกุล

1

อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล

3

อาจารย์ ดร. ธงชัย หงษ์จร

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. คณพศ สิทธิเลิศ

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีพร ศรีรักษา

6

อาจารย์พรรณศิริ แจ่มอรุณ

7

อาจารย์อติวัฒน์ พรหมาสา

8

อาจารย์บุญช่วย สนศรี

9

อาจารย์ศิลาวุฒิ แฉ่งเจริญ

10

อาจารย์อาภากร ชมะวิต

11

อาจารย์ทิพาพรรณ ไชยศรี

12

อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้

13

อาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ

14

อาจารย์พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ภายในและภายนอกคณะศิลปศาสตร์
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : การทาวิจัย (COP: Community of Practice)
กลุ่มชุมชนคนทางาน เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
(Activity Based Learning) ในศตวรรษที่ 21
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

คุณเอื้อ
คุณอานวย
คุณกิจ

คุณประสาน
ผู้จัดการทั่วไป
คุณลิขิต

เลขาโครงการฯ (KM)
ผู้ร่วมสกัดความรู้

อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณพศ สิทธิเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีพร ศรีรักษา
อาจารย์บุญช่วย สนสี
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา
อาจารย์บุญช่วย สนสี
อาจารย์พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์
อาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ
อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้
อาจารย์พิฐญาณ์ อธิเลิศธนานนท์
อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์
อาจารย์ ดร. ธงชัย หงจร
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา
อาจารย์บุญช่วย สนสี
อาจารย์เบญจวรรณ์ ดอกไม้
อาจารย์สริตา ศรีสุวรรณ

