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ผู้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู:้ คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร ์

คุณเอื้อ: ผศ.นกิ สุนทรธัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
กล่าวเปิดงานโดยมีเนื้อหาส าคัญดังนี ้

 
 “ในการประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 

ได้มีการก าหนดภารกิจหลักที่ต้องด าเนินการควบคู่กัน 4 เรื่อง  
ได้แก่ การจัดการเรียนสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แต่ต่อมาอาจมีความเข้าใจคาด
เคลื่อนว่าการวิจัยเป็นภารกิจที่เกิดหลังจากที่มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งที่จริงแล้วการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของ
การประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่
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เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันมากทีสุ่ด และในช่วง 4 ปี ที่เข้ามารบัต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พบว่าคณาจารย์ของ
คณะฯ ได้มีการด าเนินการตามภารกิจด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่นา่ยินดี
มาก และในวันนี้ทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเขียนผลงานและการ
น าเสนอทางวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนนุและส่งเสริมคณาจารย์ให้มีก าลังใจและมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการตามภารกิจการวิจัยเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการให้แก่คณะวิชาและ
มหาวทิยาลัยสบืต่อไป” 

  
สรุปบทเรียนส ำคัญ “ทักษะกำรเขียนผลงำนและกำรน ำเสนอทำงวชิำกำร” จากวิทยาแต่ละท่าน มี
ดังต่อไปน้ี 

1. ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชรไพศิษฏ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร ์ที่ผ่านมาผลงานด้านต าราจ านวน 8 
เล่ม วิจัยจ านวน 4 เรื่อง ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นท างานด้านวิชาของ
ตนว่า เกิดจาการรับรู้ว่าบทบาทที่ส าคัญประการหนึ่งของการ
ประกอบการอาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาคือการสรา้งผลวิชา
กร ทั้งการวิจัย การเขียนต าราและบทความ โดยมีการด าเนินการ
ต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 
     
1.1 เริ่มต้นเรียนรู้จำกบคุคลทีป่ระสบควำมส ำเร็จก่อนเรำ คือ  

อาจารย์รุ่นพี่ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ว่าต้องมีการจัดท าผลงานอะไรบ้าง   
     1.2 เริ่มตน้สร้ำงผลงำนวิชำกำรจำกภำรกิจหลักทีเ่รำท ำ คือ การพฒันาเอกสารการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบก่อน เพราะเมื่อมปีระสบการณ์ที่ได้สอนมาหลายปีจะท าให้ผู้สอนเห็นว่าจะต้องเพิ่มเติม
เนื้อส าคัญในเรือ่งอะไรบ้าง จึงได้เริ่มพัฒนาจากเอกสารการสอนมาเป็นต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการเขียนต าราให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
จัดหาผูท้รงคุณวุฒิในการอ่านต าราให้แก่อาจารย์ที่ขอสนบัสนุนการเขียนต าราอย่างต่อเนื่อง 
     1.3 สร้ำงควำมมั่นใจด้วยกำรหำทีมท ำงำนวิชำกำรร่วมกัน โดยระยะแรกที่เริ่มต้นท าผลงาน
วิชาการน้ัน ได้ท างานร่วมกับอาจารย์ที่สอนด้านกฎหมายเหมือนกัน คือ ผศ. นิก สุนธรทัย โดยเริ่มต้นจากการ
เขียนต าราและการท าวิจัยร่วมกันตามล าดัน เนื่องจากส่วนตัวมีความสนใจและชอบเรื่องการเขียนต ารา 
ขณะที่ผศ.นิก สุนธรทัย มีความสนใจและถนัดเรื่องการท าวิจัย  ผลงานทีท่ าร่วมกันจึงน าไปสู่การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการในล าดับต่อมา 
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     1.4 ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรที่จะท ำในภำพรวมและค้นหำจุดทีข่ำดเพื่อน ำไปสูก่ำรเติมเต็ม
ในงำนของเรำ โดยได้เริ่มจากการศึกษาต าราทางกฎหมายจากนักวิชาการต่างๆ ที่เขียนไว้แล้ว และดวู่ามี
เนื้อหาส่วนไหนที่ยังขาดหายไป และเราสามารถด าเนินการในเรื่องน้ันๆ เพิ่มเติมได้ โดยผลการศึกษาต ารา
ต่างๆ นั้นพบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ก็สมบูรณ์มากแล้วหากแตย่ังขาดเรื่องการท าแผนภูมิหรอืแผนผังประกอบ
เนื้อหา ดังนั้นการท าต าราของเราจึงไปเพิ่มเติมในสาระดงักล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้ต าราที่เราท านั้น มคีวาม
สมบูรณ์และมีจุดที่น่าสนใจมากขึ้น 
     1.5 กำรท ำวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนบัสนนุจำกองค์กรภำยนอก จะช่วยท ำให้งำนวิจัยได้รับ
ยอมรับได้มำกขึ้น เนื่องจากองค์กรภายนอกส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช านาญเฉพาะทาง
จึงเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยรวมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่งผลให้งานวิจัยได้รับค าแนะน าที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายขึ้น  
 
 
 2. อำจำรย์เบญจพร  บัวส ำลี อาจารย์ประจ าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ที่

ผ่านมามีผลงานในช่วงเริ่มต้นปี 2551-2556 เป็นงานวิจัยจ านวน 5 
เรื่อง  ได้เล่าถึงประสบการณท์ี่ท าให้มีผลงานวิชาการด้านการวิจัยที่
ด าเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบันจ านวนมากกว่า 10 เรื่องในช่วง 5 
ปีที่ผ่านมา โดยมเีนื้อหาส าคัญดังนี ้
 
2.1 กำรได้รับโอกำสและไมใ่ช้โอกำสที่ไดร้ับมำเพื่อกำรพัฒนำ
และเติบโต กล่าวคือ สมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่คณะสังคม

สงเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโอกาสจากอาจารย์ในคณะฯ ให้เข้าไปช่วยงาน
วิชาการของอาจารย์ ซึ่งเริ่มตัง้แต่การช่วยพิมพ์งาน การประสานงานต่างๆ ตามแต่ที่อาจารย์จะมอบหมาย 
และท ามาเรื่อยด้วยความตั้งใจ จนท าให้รู้สึกว่ามีความสนใจและรกัที่จะท างานด้านวิชาการตามอย่างอาจารย์ 
เมื่อจบจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่นดิา และก็ได้เข้าไปช่วยท างานด้านวิชาให้แก่อาจารย์ในขณะที่เรียน 
จนเมื่อจบมาจึงได้รับการติดต่อจากคณะสังคมสงเคราะห์ให้มาเป็นอาจารย์ประจ าที่คณะฯ จึงได้กลับมาเป็น
อาจารย์และก็ได้เข้าไปร่วมท างานเป็นผู้วิจัยวิจัยต่างๆ กับอาจารย์ที่คณะฯ ซึ่งก็เหมือนการอาศัยช่องทางจาก
อาจารย์ท่านต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกอยู่แล้ว ท าให้เราไดม้ีโอกาสรู้จักองค์กร
และหน่วยงายภายนอกมากมาย จนสามารถที่จะของบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยคนเดียวไดแ้ละงานวิจัย
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ที่ท าคนเดียวชิ้นแรกคือ ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรรัฐเป็นอย่างดี 
จนน าไปสู่การออกนโยบายให้มีกฎหมายก าหนดระยะห่างของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่ชัดเจน 
      2.2 รักที่จะท ำงำนวิชำกร ต้องเริ่มแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือเมื่อได้รับโอกาสให้ร่วม
ท างานวิชาการ และมีเป้าหมายชัดเจนว่ารักและสนใจงานด้านวิชาการแล้ว การพัฒนาตนเองให้มีความรู้
เพื่อที่จะท างานที่ตนรักจึงเป็นสิ่งส าคัญ จึงเริ่มจากค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
การศึกษาโปรแกรมทางสถิต ิSPSS ด้วยตนเอง จนมีความรู้ความช านาญในระดับดี จนได้รับเชิญจากอาจารย์
ที่สอนระดับปริญญาเอกให้ไปบรรยายเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ  
      2.3 เมื่อมีเป้ำหมำยชัดเจน ก็ต้องมุ่งมันและไม่ท้อในกำรท ำตำมเป้ำหมำย เพราะหลายครั้งที่
ช่วยงานอาจารย์ อาจารย์ก็จะให้ค าแนะน าให้แก้ไขเรือ่งต่างๆ ก็ไม่ท้อถอย รวมถึงการลองเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ก็มีทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่ก็ไม่ทอ้อีกเช่นกัน ลองเขียนลองปรับและ
พัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะท าให้มคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้มากขึ้นไปอีก  
      2.4 เมื่อตัดสินใจเป็นอำจำรย์ ก็ต้องวำงแผนเพื่อสรำ้งฐำนกำรท ำงำนที่มัน่คงให้แก่สิ่งทีเ่รำ
เลือกไว้ กล่าวคือ เมื่อตัดสินใจมาเป็นอาจารย์แล้วภารกิจหนึ่งคือการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการท างานวิจัย เพราะเนื่องจากประสบการณ์ในการสอนยังน้อย การท าวิจัยจะช่วยให้เพิ่มพูนองค์
ความรู้และทักษะตา่งๆ ซึ่งจ าเป็นอย่างมากในการน าไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง จึงวางแผนว่า
จะต้องท าวิจัยทุกปี เพราะการท าวิจัยท าใหต้้องลงพื้นที่ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ต้อง
ประสานในระหว่างการลงพื้นที่  ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับกว้างกับองค์กรภายนอกได้
มากขึ้น และเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นองค์ที่สนับสนุนที่ส าคัญในการให้งบประมาณหรือความร่วมมือทีด่ีในการ
ท าโครงการหรือวิจัยต่างๆ ของเรา เช่น การพา นศ.ลงพ้ืนที่ จ.ปัตตานี ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นพื้นที่อันตราย 
หากแต่เมื่อพา นศ. ลงพ้ืนที่จริงแล้ว จะต้องมีการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งก็จะอ านวยเรื่องความ
สะดวกและความปลอดภัยให้แก่เรา เพราะการลงไปของเรานั้น มีส่วนช่วยสนับสนุนการท างานของภาคส่วน
ต่างๆ ด้วยเช่นกัน   
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3. ผศ.ดร.ธเนศ  อิ่มส ำรำญ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ผลงานที่ผ่านมามตี ารา
ภาษาจีน 1 เล่ม และบทความวิชาการ 4 เรื่องซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ ได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตน ที่แตกต่างไปจากอีก 
2 ท่านไว้อย่างน่าสนใจดังนี ้
 
3.1 กำรท ำงำนนั้น ต้องอยูบ่นฐำนกำรรักษำควำมสุข 
ตำมสไตล์ของแต่ละคนไว้ใหไ้ด้ด้วย โดยวิทยากรได้เล่าถึงบุคลิก
ของตนเองโดยย่อว่าเป็นคนชอบความสนุกสนาน ระยะแรกจึงไม่

ชอบการท างานวิชาการเนื่องจากเห็นว่ามีความเครียด แต่เมื่อตัดสินใจที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็
จะต้องท างานด้านวิชาการ เพียงแต่จะท าอย่างไรให้ยังคงรักษาความชอบส่วนตนควบคู่กับภารกิจตามวิชาชีพ
ไว้ได้ด้วย จึงเริ่มจากสิ่งที่ตนสนใจและพอจะท าได้ คือการเขียนบทความวิชาการ เนื่องจากมีเพื่อนๆ ที่เป็น
อาจารย์อยู่สถาบันต่างๆ มักจัดงานสัมมนาบ่อยครั้ง และได้รับการทาบทรามจากเพื่อนให้ช่วยเขียนบทความ
ร่วมน าเสนอในงานสัมมนาต่างๆ จึงท าให้มบีทความวิชาการจ านวนมากพอสมควร 
      3.2 ท้อได้แตอ่ย่ำถอย เพรำะเปน็หน้ำที่ที่ต้องท ำใหส้ ำเร็จ เนื่องจากการเป็นอาจารย์ต้องมี
ภารกิจในการสร้างผลงานวิชาการต่างๆ ทั้งงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน สิ่งเหล่านี้แม้จะท าให้เครียดไม่
สนุก แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องท า เพราะเป็นภารกิจ ซึ่งจะน าไปใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ จึงเริ่ม
เขียนต าราโดยของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แต่เมื่อน าไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการพบว่า
ผลงานวิชาที่เป็นต าราไม่ผ่านตามเกณฑ์ กท็ าได้ให้เกิดความท้อได้และไม่อยากแก้ไขต าราดังกล่าว จนเวลา
ล่วงเลยมาก็ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งวา่ ได้เลือกที่จะเป็นอาจารย์ก็ต้องผลงานทางวิชาการต่อให้ได้ จน
ท้ายที่สุดในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 ก็สามารถท าได้ด้วยการบทความวิชาการตามจ านวนที่
ก าหนดกับเอกสารประกอบการสอน ตามเกณฑ์ใหมท่ี่ก าหนดได้ 
      3.3 กำรแสวงหำบรรยำกำศกำรท ำงำนและก ำหนดเวลำในเขียนงำนที่ชัดเจนคือวิจัยที่ต้อง
สร้ำงให้ตัวเอง เนื่องจากวิทยากรเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเครียด เวลาท างานก็มักจะมีวิธีการผ่อนคลาย
ความเครียดต่างๆ แต่ที่ชอบมากที่สุดคือการไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านต่างๆ หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดย
จะเอางานไปท าด้วยเสมอ เพราะจะท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ  ขึ้น แล้วก็จะจดบันทึกลงไปในระหว่างนั้นทันที 
รวมถึงการมีข้อก าหนดเรื่องเวลาที่ชัดเจนว่าในแต่ละวัน จะต้องมีเวลาช่วงหนึ่งที่จะต้องเขียนหรือบันทึก
เนื้อหาทางวิชาการให้ได้ไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็ตามเพื่อเป็นการฝึกที่จะควบคมุตนเองให้สร้างงานวิชาการหรือ
สร้างวินัยเพื่อสร้างงานวิชาการในระยะต่อไปได้  
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ภำพบรรยำกำศโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
“ทักษะกำรเขียนผลงำนและกำรน ำเสนอทำงวิชำกำร” 
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