การจัดการความรู กิจกรรมที่ 2 ดานงานวิจยั
Cop 1 ：หัวขอ “กิจกรรมการตอยอดองคความรูท ไี่ ดจากการจัดโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู : ทักษะการเขียนผลงานและการนําเสนอทางวิชาการ”
วันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชัน
้ 2 คณะศิลปศาสตร

คุณกิจ
ผศ. ช.ชยินทร
เพ็ชรไพศิษฏ

รายละเอียดของเรื่อง
อาจารยประจําคณะนิติศาสตรที่ผ·านมาผลงานดานตํารา
จํานวน 8 เลม วิจัยจํานวน 4 เรื่อง ไดกลาวถึงการเริ่มตน
ทํางานดานวิชาของตนวา เกิดจากการรับรูวาบทบาทที่
สําคัญประการหนึ่งของการประกอบการอาชีพอาจารยใน
ระดับอุดมศึกษาคือการสรางผลวิชาการ ทั้งการวิจัย การ
เขียนตําราและบทความ โดยมีการดําเนินการ ตาง ๆ
ตามลําดับดังนี้
1. เริ่มตนเรียนรูจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จกอน
เรา คือ อาจารยรุนพี่ที่ไดตําแหนงทางวิชาการ วาตองมีการ
จัดทําผลงานอะไรบาง
2. เริ่มตนสรางผลงานวิชาการจากภารกิจหลักที่เราทํา
คือ การพัฒนาเอกสารการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบกอน
เพราะเมื่อมีประสบการณที่ไดสอนมาหลายปจะทําใหผูสอน
เห็นวาจะตองเพิ่มเติม เนื้อหาสําคัญในเรื่องอะไรบาง จึงได
เริ่มพัฒนาจากเอกสารการสอนมาเปนตําราที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน
งบประมาณในการเขียนตําราใหแกคณาจารยอยางตอเนื่อง
รวมถึงการจัดหาผูทรงคุณวุฒิในการอานตําราใหแกอาจารย
ที่ขอสนับสนุนการเขียนตําราอยางตอเนื่อง
3. สรางความมั่นใจดวยการหาทีมทํางานวิชาการ
รวมกัน โดยระยะแรกที่เริ่มตนทําผลงานวิชาการนั้น ได
ทํางานรวมกับอาจารยที่สอนดานกฎหมายเหมือนกัน คือ
ผศ. นิก สุนธรทัย โดยเริ่มตนจากการ เขียนตําราและการทํา
วิจัยรวมกันตามลําดับ เนื่องจากสวนตัวมีความสนใจและ

สกัดความรูไดดังนี้
1. เริ่มตนเรียนรูจากบุคคลที่
ประสบความสําเร็จมากอน
2. เริ่มสรางผลงานวิชาการจาก
ภารกิจหลักที่เราทํา โดยพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนใหเปน
ตํารา
3. สรางความมั่นใจดวยการหา
ทีมงานวิชาการรวมกัน
4. ศึกษาผลงานทางวิชาการที่จะ
ทําในภาพรวมและคนหาจุดที่ขาด
เพื่อนําไปสูการเติมเต็มในงานของ
เรา
5. ทําวิจัยที่ไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากองคกรภายนอก
เพราะจะทําใหงานวิจัยเปนที่
ยอมรับ

คุณกิจ

2. อ. เบญจพร
บัวสําลี

รายละเอียดของเรื่อง
ชอบเรื่องการเขียนตํารา ขณะที่ผศ.นิก สุนธรทัย มีความ
สนใจและถนัดเรื่องการทําวิจัย ผลงานที่ทํารวมกันจึงนําไปสู
การขอตําแหนงทางวิชาการในลําดับตอมา
4. ศึกษาผลงานทางวิชาการที่จะทําในภาพรวมและ
คนหาจุดที่ขาดเพื่อนําไปสูการเติมเต็ม ในงานของเรา โดยได
เริ่มจากการศึกษาตําราทางกฎหมายจากนักวิชาการตางๆ ที่
เขียนไวแลว และดูวามีเนื้อหาสวนไหนที่ยังขาดหายไป และ
เราสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติมได โดยผล
การศึกษาตํารา ตางๆ นั้นพบวา เนื้อหาสวนใหญก็สมบูรณ
มากแลวหากแตยังขาดเรื่องการทําแผนภูมิหรือแผนผัง
ประกอบ เนื้อหา ดังนั้นการทําตําราของเราจึงไปเพิ่มเติมใน
สาระดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อใหตําราที่เราทํานั้น มีความ
สมบูรณและมีจุดที่นาสนใจมากขึ้น
การทําวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรภายนอก
จะชวยทําใหงานวิจัยไดรับยอมรับไดมากขึ้น เนื่องจาก
องคกรภายนอกสวนใหญเปนองคกรที่มีผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความชํานาญเฉพาะทาง จึงเปนที่ยอมรับจากสังคมโดยรวม
เปนทุนเดิมอยูแลว สงผลใหงานวิจัยไดรับคําแนะนําที่ชัดเจน
และเปนทีย่ อมรับไดงายขึ้น
อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการ
สังคม ที่ผานมามีผลงานในชวงเริ่มตนป 2551-2556 เปน
งานวิจัยจํานวน 5 เรื่อง ไดเลาถึงประสบการณที่ทําใหมี
ผลงานวิชาการดานการวิจัยที่ดําเนินการตอเนื่องมาจน
ปจจุบันจํานวนมากกวา 10 เรื่องในชวง 5 ปที่ผานมา โดยมี
เนื้อหาสําคัญดังนี้
1. ไดรับโอกาสและใชโอกาสที่ไดรับมาเพื่อการพัฒนา
และเติบโต กลาวคือ สมัยเปนนักศึกษาปริญญาตรีที่คณะ
สังคมสงเคราะหฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดรับโอกาสจากอาจารยในคณะฯ ใหเขาไปชวยงานวิชาการ
ของอาจารย ซึ่งเริ่มตั้งแตการชวยพิมพงาน การประสานงาน
ตางๆ ตามแตที่อาจารยจะมอบหมาย และทํามาเรื่อยดวย
ความตั้งใจ จนทําใหรูสึกวามีความสนใจและรักที่จะทํางาน
ดานวิชาการตามอยางอาจารย เมื่อจบจึงไปศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทที่นิดา และก็ไดเขาไปชวยทํางานดานวิชาใหแก

สกัดความรูไดดังนี้

1. เมื่อไดรับโอกาสตองใชโอกาสที่
ไดรับมาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2. รักที่จะทํางานวิชาการ และตอง
เริ่มแสวงหาความรูดวยตนเอง
3. กําหนดเปาหมายใหชัดเจน
เมื่อมีเปาหมายแลวตองมุงมั่นและ
ไมทอถอย
4. การเปนอาจารยตองวางแผน
เพื่อสรางฐานการทํางานที่มั่นคง

คุณกิจ

รายละเอียดของเรื่อง
อาจารยในขณะที่เรียน จนเมื่อจบมาจึงไดรับการติดตอจาก
คณะสังคมสงเคราะหใหมาเปนอาจารยประจําที่คณะฯ จึงได
กลับมาเปน อาจารยและก็ไดเขาไปรวมทํางานเปนผูวิจัยวิจัย
ตางๆ กับอาจารยที่คณะฯ ซึ่งก็เหมือนการอาศัยชองทางจาก
อาจารยทานตางๆ ที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับจากองคกร
ภายนอกอยูแลวทําใหเราไดมีโอกาสรูจักองคกร และ
หนวยงานภายนอกมากมาย จนสามารถที่จะของบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยคนเดียวไดและงานวิจัย ที่ทําคนเดียว
ชิ้นแรกคือ รานเหลารอบมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ไดรับ
การยอมรับจากองคกรรัฐเปนอยางดี จนนําไปสูการออก
นโยบายใหมีกฎหมายกําหนดระยะหางของรานเหลารอบ
สถานศึกษาที่ชัดเจน
2. รักที่จะทํางานวิชาการ ตองเริ่มแสวงหาความรูดวย
ตนเอง กลาวคือเมื่อไดรับโอกาสใหรวมทํางานวิชาการ และ
มีเปาหมายชัดเจนวารักและสนใจงานดานวิชาการแลว การ
พัฒนาตนเองใหมีความรู เพื่อที่จะทํางานที่ตนรักจึงเปนสิ่ง
สําคัญ จึงเริ่มจากคนควาหาความรูดวยตนเองผานสื่อ
ออนไลน เชน การศึกษาโปรแกรมทางสถิติ SPSS ดวย
ตนเอง จนมีความรูความชํานาญในระดับดี จนไดรับเชิญจาก
อาจารยที่สอนระดับปริญญาเอกใหไปบรรยายเรื่องดังกลาว
เปนระยะๆ
3. เมื่อมีเปาหมายชัดเจน ก็ตองมุงมั่นและไมทอในการ
ทําตามเปาหมาย เพราะหลายครั้งที่ ชวยงานอาจารย
อาจารยก็จะใหคําแนะนํา ใหแกไขเรื่องตางๆ ก็ไมทอถอย
รวมถึงการลองเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจาก
แหลงทุนตางๆ ก็มีทั้งผานและไมผานแตก็ไมทออีกเชนกัน
ลองเขียนลองปรับและพัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหมีความรู
ความเขาใจในเรื่องนั้นไดมากขึ้นไปอีก
4. เมื่อตัดสินใจเปนอาจารย ตองวางแผนเพื่อสรางฐาน
การทํางานที่มั่นคงใหแกสิ่งที่เราเลือกไว กลาวคือ เมื่อ
ตัดสินใจมาเปนอาจารยแลวภารกิจหนึ่งคือการสรางผลงาน
วิชาการในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการทํางานวิจัย เพราะ
เนื่องจากประสบการณในการสอนยังนอย การทําวิจัยจะ
ชวยใหเพิ่มพูนองคความรูและทักษะตางๆ ซึ่งจําเปนอยาง

สกัดความรูไดดังนี้

คุณกิจ

ผศ. ดร. ธเนศ
อิ่มสําราญ

รายละเอียดของเรื่อง
มากในการนําไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง จึง
วางแผนวา จะตองทําวิจัยทุกป เพราะการทําวิจัยทําใหตอง
ลงพื้นที่ จึงไดมีโอกาสเรียนรูชุมชน รวมถึงองคกรตางๆ ที่
ตอง ประสานในระหวางการลงพื้นที่ ทําใหเกิดการสราง
เครือขายการเรียนรูในระดับกวางกับองคกรภายนอกได มาก
ขึ้น และเครือขายเหลานี้จะเปนองคที่สนับสนุนที่สําคัญใน
การใหงบประมาณหรือความรวมมือที่ดีในการทําโครงการ
หรือวิจัยตางๆ ของเรา เชน การพา นศ.ลงพื้นที่ จ.ปตตานี
ซึ่งหลายคนคิดวาเปนพื้นที่อันตราย หากแตเมื่อพา นศ. ลง
พื้นที่จริงแลว จะตองมีการประสานงานกับภาคสวนตางๆ
ซึ่งก็จะอํานวยเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยใหแกเรา
เพราะการลงไปของเรานั้น มีสวนชวยสนับสนุนการทํางาน
ของภาคสวนตางๆ ดวยเชนกัน
รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ผลงานที่ผานมามี
ตํารา ภาษาจีน 1 เลม และบทความวิชาการ 4 เรื่องซึ่ง
ตีพิมพเผยแพร ระดับนานาชาติไดเลาถึงประสบการณสวน
ตน ที่แตกตางไปจากอีก 2 ทานไวอยางนาสนใจดังนี้
1. การทํางานนั้น ตองอยูบนฐานการรักษาความสุข
ตามสไตลของแตละคนไวใหไดดวย โดยวิทยากรไดเลาถึง
บุคลิกของตนเองโดยยอวาเปนคนชอบความสนุกสนาน
ระยะแรกจึงไมชอบการทํางานวิชาการเนื่องจากเห็นวามี
ความเครียด แตเมื่อตัดสินใจที่จะเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ก็จะตองทํางานดานวิชาการ เพียงแตจะทํา
อยางไรใหยังคงรักษาความชอบสวนตนควบคูกับภารกิจตาม
วิชาชีพไวไดดวย จึงเริ่มจากสิ่งที่ตนสนใจและพอจะทําได
คือการเขียนบทความวิชาการ เนื่องจากมีเพื่อนๆ ที่เปน
อาจารยอยูสถาบันตางๆ มักจัดงานสัมมนาบอยครั้ง และ
ไดรับการทาบทามจากเพื่อนใหชวยเขียนบทความ รวม
นําเสนอในงานสัมมนาตางๆ จึงทําใหมีบทความวิชาการ
จํานวนมากพอสมควร
2. ทอไดแตอยาถอย เพราะเปนหนาที่ที่ตองทําให
สําเร็จ เนื่องจากการเปนอาจารยตองมีภารกิจในการสราง
ผลงานวิชาการตางๆ ทั้งงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน
สิ่งเหลานี้แมจะทําใหเครียดไมสนุก แตก็เปนสิ่งที่ตองทํา

สกัดความรูไดดังนี้

1. ทํางานโดยตั้งอยูบนฐานการ
รักษาความสุขตามรูปแบบของแต
และคน
2. ทอไดแตอยาถอย เพราะเปน
หนาที่ที่ตองทําใหเสร็จ
3. การแสวงหาบรรยากาศการ
ทํางานและกําหนดเวลาในการเขียน
งานใหชัดเจน ซึ่งเปนวินัยที่ตอง
สรางใหตัวเอง

คุณกิจ

รายละเอียดของเรื่อง
เพราะเปนภารกิจ ซึ่งจะนําไปใชประกอบการขอตําแหนง
ทางวิชาการได จึงเริ่มเขียนตําราโดยของบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แตเมื่อนําไปเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการพบวา ผลงานวิชาที่เปนตําราไมผานตามเกณฑ
ก็ทําใหเกิดความทอไดและไมอยากแกไขตําราดังกลาว จน
เวลาลวงเลยมาก็ตองกลับมาทบทวนอีกครั้งวา ไดเลือกที่จะ
เปนอาจารยก็ตองผลงานทางวิชาการตอใหได จนทายที่สุด
ในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ 2 ก็สามารถทําได
ดวยการเขียนบทความวิชาการตามจํานวนที่กําหนดกับ
เอกสารประกอบการสอน ตามเกณฑใหม
3. การแสวงหาบรรยากาศในการทํางานและ
กําหนดเวลาในการเขียนงานที่ชัดเจนคือวินัยที่ตองสรางให
ตัวเอง เนื่องจากวิทยากรเปนคนที่ไมคอยชอบความเครียด
เวลาทํางานก็มักจะมีวิธีการผอนคลาย ความเครียดตางๆ แต
ที่ชอบมากที่สุดคือการไปนั่งดื่มกาแฟที่รานตางๆ หรือไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ โดย จะเอางานไปทําดวยเสมอ
เพราะจะทําใหเกิดความคิดใหมๆ ขึ้น แลวก็จะจดบันทึกลง
ไปในระหวางนั้นทันที รวมถึงการมีขอกําาหนดเรื่องเวลาที่
ชัดเจนวาในแตละวัน จะตองมีเวลาชวงหนึ่งที่จะตองเขียน
หรือบันทึก เนื้อหาทางวิชาการใหไดไมวาจะกี่บรรทัดก็ตาม
เพื่อเปนการฝกที่จะควบคุมตนเองใหสรางงานวิชาการหรือ
สรางวินัยเพื่อสรางงานวิชาการในระยะตอไปได

สกัดความรูไดดังนี้

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 ดานงานวิจยั
Cop 1 ：หัวขอ “กิจกรรมการตอยอดองคความรูท ไี่ ดจากการจัดโครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู : ทักษะการเขียนผลงานและการนําเสนอทางวิชาการ”
วันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชัน
้ 2 คณะศิลปศาสตร

รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 ดานงานวิจัย
Cop 1 ：หัวขอ “กิจกรรมการตอยอดองคความรูที่ไดจากการจัดโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู : ทักษะการเขียนผลงานและการนําเสนอทางวิชาการ”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นามสกุล
ผศ. ช.ชยินทร เพ็ชรไพศิษฏ
อาจารยเบญจพร บัวสําลี
ผศ. ดร. ธเนศ อิ่มสําราญ
อาจารยบรรจบ ปยมาตย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นพรัตน ธนานุรักษากุล
อาจารยอติวัฒน  พรหมาสา
อาจารยบุญชวย สนศรี
อาจารยเบ็ญจวรรณ ดอกไม
อาจารยสริตา ศรีสุวรรณ
อาจารยพิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท

รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรูคณะศิลปศาสตร
กิจกรรมที่ 2 ดานงานวิจัย
Cop 1 ：หัวขอ “กิจกรรมการตอยอดองคความรูที่ไดจากการจัดโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู : ทักษะการเขียนผลงานและการนําเสนอทางวิชาการ”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร

คุณเอื้อ
คุณอํานวย
คุณกิจ
คุณประสาน
ผูจัดการทั่วไป
คุณลิขิต

เลขาโครงการฯ (KM)
ผูรวมสกัดความรู

อาจารยบรรจบ ปยมาตย
อาจารยบรรจบ ปยมาตย, ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
ผศ. ช. ชยินทร เพ็ชรไพศิษฏ
อาจารยเบญจพร บัวสําลี
ผศ. ดร. ธเนศ อิ่มสําราญ
อาจารยบุญชวย สนสี
อาจารยอติวัฒน พรหมาสา
อาจารยบุญชวย สนสี
อาจารยพิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท
อาจารยสริตา ศรีสุวรรณ
อาจารยเบญจวรรณ ดอกไม
อาจารยพิฐญาณ อธิเลิศธนานนท
อาจารยบรรจบ ปยมาตย
ผศ.ดร.นพรัตน ธนานุรักษากุล
อาจารยอติวัตน พรหมาสา
อาจารยบุญชวย สนสี
อาจารยเบญจวรรณ ดอกไม
อาจารยสริตา ศรีสุวรรณ
อาจารยพิฐชญาณ อธิเลิศธนานนท

