สรุปประเด็นสำคัญจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกำรเขียนผลงำนและกำรนำเสนอทำงวิชำกำร
วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ. ห้องประชุมสื่อประสม
จัดโดย คณะกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรสร้ำงงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการสร้างงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ทักษะการเขียนผลงานและการนาเสนอ
ทางวิชาการ” เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสื่อประสม อาคาร
บรรณสาร
คุณกิจ: วิทยำกรหลักในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชรไพศิษฏ์ คณะนิติศาสตร์
2. อาจารย์เบญจพร บัวสาลี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
3. ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสาราญ
รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คุณอำนวย: ผู้ดาเนินรายการ ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว
คุณลิขิต: ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
คุณประสำน: ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ, ผศ.ดร.นพรัตน์ ธนานุรักษากุล
คุณวิศำสตร์: ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา
ผู้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู:้ คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์
คุณเอื้อ: ผศ.นิก สุนทรธัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กล่าวเปิดงานโดยมีเนื้อหาสาคัญดังนี้
“ในการประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
ได้มีการกาหนดภารกิจหลักที่ต้องดาเนินการควบคู่กัน 4 เรื่อง
ได้แก่ การจัดการเรียนสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แต่ต่อมาอาจมีความเข้าใจคาด
เคลื่อนว่าการวิจัยเป็นภารกิจที่เกิดหลังจากที่มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งที่จริงแล้วการวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของ
การประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่
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เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคมและความรู้ที่เป็น
ปัจจุบันมากทีส่ ุด และในช่วง 4 ปี ที่เข้ามารับตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พบว่าคณาจารย์ของ
คณะฯ ได้มีการดาเนินการตามภารกิจด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่นา่ ยินดี
มาก และในวันนี้ทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเขียนผลงานและการ
นาเสนอทางวิชาการ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ให้มีกาลังใจและมุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินการตามภารกิจการวิจัยเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการให้แก่คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัยสืบต่อไป”
สรุปบทเรียนสำคัญ “ทักษะกำรเขียนผลงำนและกำรนำเสนอทำงวิชำกำร” จากวิทยาแต่ละท่าน มี
ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชรไพศิษฏ์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ ที่ผ่านมาผลงานด้านตาราจานวน 8
เล่ม วิจัยจานวน 4 เรื่อง ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นทางานด้านวิชาของ
ตนว่า เกิดจาการรับรู้ว่าบทบาทที่สาคัญประการหนึ่งของการ
ประกอบการอาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาคือการสร้างผลวิชา
กร ทั้งการวิจัย การเขียนตาราและบทความ โดยมีการดาเนินการ
ต่างๆ ตามลาดับดังนี้
1.1 เริ่มต้นเรียนรู้จำกบุคคลทีป่ ระสบควำมสำเร็จก่อนเรำ คือ
อาจารย์รุ่นพี่ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการ ว่าต้องมีการจัดทาผลงานอะไรบ้าง
1.2 เริ่มต้นสร้ำงผลงำนวิชำกำรจำกภำรกิจหลักทีเ่ รำทำ คือ การพัฒนาเอกสารการสอนใน
รายวิชาที่รับผิดชอบก่อน เพราะเมื่อมีประสบการณ์ที่ได้สอนมาหลายปีจะทาให้ผู้สอนเห็นว่าจะต้องเพิ่มเติม
เนื้อสาคัญในเรือ่ งอะไรบ้าง จึงได้เริ่มพัฒนาจากเอกสารการสอนมาเป็นตาราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการเขียนตาราให้แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
จัดหาผูท้ รงคุณวุฒิในการอ่านตาราให้แก่อาจารย์ที่ขอสนับสนุนการเขียนตาราอย่างต่อเนื่อง
1.3 สร้ำงควำมมั่นใจด้วยกำรหำทีมทำงำนวิชำกำรร่วมกัน โดยระยะแรกที่เริ่มต้นทาผลงาน
วิชาการนัน้ ได้ทางานร่วมกับอาจารย์ที่สอนด้านกฎหมายเหมือนกัน คือ ผศ. นิก สุนธรทัย โดยเริ่มต้นจากการ
เขียนตาราและการทาวิจัยร่วมกันตามลาดัน เนื่องจากส่วนตัวมีความสนใจและชอบเรื่องการเขียนตารา
ขณะที่ผศ.นิก สุนธรทัย มีความสนใจและถนัดเรื่องการทาวิจัย ผลงานทีท่ าร่วมกันจึงนาไปสู่การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการในลาดับต่อมา
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1.4 ศึกษำผลงำนทำงวิชำกำรที่จะทำในภำพรวมและค้นหำจุดทีข่ ำดเพื่อนำไปสูก่ ำรเติมเต็ม
ในงำนของเรำ โดยได้เริ่มจากการศึกษาตาราทางกฎหมายจากนักวิชาการต่างๆ ที่เขียนไว้แล้ว และดูว่ามี
เนื้อหาส่วนไหนที่ยังขาดหายไป และเราสามารถดาเนินการในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติมได้ โดยผลการศึกษาตารา
ต่างๆ นั้นพบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ก็สมบูรณ์มากแล้วหากแต่ยังขาดเรื่องการทาแผนภูมิหรือแผนผังประกอบ
เนื้อหา ดังนั้นการทาตาราของเราจึงไปเพิ่มเติมในสาระดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อให้ตาราที่เราทานั้น มีความ
สมบูรณ์และมีจุดที่น่าสนใจมากขึ้น
1.5 กำรทำวิจัยที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอก จะช่วยทำให้งำนวิจัยได้รับ
ยอมรับได้มำกขึ้น เนื่องจากองค์กรภายนอกส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญเฉพาะทาง
จึงเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยรวมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่งผลให้งานวิจัยได้รับคาแนะนาที่ชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายขึ้น

2. อำจำรย์เบญจพร บัวสำลี อาจารย์ประจาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ที่
ผ่านมามีผลงานในช่วงเริ่มต้นปี 2551-2556 เป็นงานวิจัยจานวน 5
เรื่อง ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ทาให้มีผลงานวิชาการด้านการวิจัยที่
ดาเนินการต่อเนื่องมาจนปัจจุบันจานวนมากกว่า 10 เรื่องในช่วง 5
ปีที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาสาคัญดังนี้
2.1 กำรได้รับโอกำสและไม่ใช้โอกำสที่ได้รับมำเพื่อกำรพัฒนำ
และเติบโต กล่าวคือ สมัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่คณะสังคม
สงเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับโอกาสจากอาจารย์ในคณะฯ ให้เข้าไปช่วยงาน
วิชาการของอาจารย์ ซึ่งเริ่มตัง้ แต่การช่วยพิมพ์งาน การประสานงานต่างๆ ตามแต่ที่อาจารย์จะมอบหมาย
และทามาเรื่อยด้วยความตั้งใจ จนทาให้รู้สึกว่ามีความสนใจและรักที่จะทางานด้านวิชาการตามอย่างอาจารย์
เมื่อจบจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่นดิ า และก็ได้เข้าไปช่วยทางานด้านวิชาให้แก่อาจารย์ในขณะที่เรียน
จนเมื่อจบมาจึงได้รับการติดต่อจากคณะสังคมสงเคราะห์ให้มาเป็นอาจารย์ประจาที่คณะฯ จึงได้กลับมาเป็น
อาจารย์และก็ได้เข้าไปร่วมทางานเป็นผู้วิจัยวิจัยต่างๆ กับอาจารย์ที่คณะฯ ซึ่งก็เหมือนการอาศัยช่องทางจาก
อาจารย์ท่านต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกอยู่แล้ว ทาให้เราได้มีโอกาสรู้จักองค์กร
และหน่วยงายภายนอกมากมาย จนสามารถที่จะของบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยคนเดียวได้และงานวิจัย
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ที่ทาคนเดียวชิ้นแรกคือ ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ซึ่งงานวิจัยนี้ก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรรัฐเป็นอย่างดี
จนนาไปสู่การออกนโยบายให้มีกฎหมายกาหนดระยะห่างของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาที่ชัดเจน
2.2 รักที่จะทำงำนวิชำกร ต้องเริ่มแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือเมื่อได้รับโอกาสให้ร่วม
ทางานวิชาการ และมีเป้าหมายชัดเจนว่ารักและสนใจงานด้านวิชาการแล้ว การพัฒนาตนเองให้มีความรู้
เพื่อที่จะทางานที่ตนรักจึงเป็นสิ่งสาคัญ จึงเริ่มจากค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น
การศึกษาโปรแกรมทางสถิติ SPSS ด้วยตนเอง จนมีความรู้ความชานาญในระดับดี จนได้รับเชิญจากอาจารย์
ที่สอนระดับปริญญาเอกให้ไปบรรยายเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ
2.3 เมื่อมีเป้ำหมำยชัดเจน ก็ต้องมุ่งมันและไม่ท้อในกำรทำตำมเป้ำหมำย เพราะหลายครั้งที่
ช่วยงานอาจารย์ อาจารย์ก็จะให้คาแนะนาให้แก้ไขเรือ่ งต่างๆ ก็ไม่ท้อถอย รวมถึงการลองเขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ก็มีทั้งผ่านและไม่ผ่านแต่ก็ไม่ทอ้ อีกเช่นกัน ลองเขียนลองปรับและ
พัฒนาไปเรื่อยๆ ก็จะทาให้มคี วามรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้มากขึ้นไปอีก
2.4 เมื่อตัดสินใจเป็นอำจำรย์ ก็ต้องวำงแผนเพื่อสร้ำงฐำนกำรทำงำนที่มนั่ คงให้แก่สิ่งทีเ่ รำ
เลือกไว้ กล่าวคือ เมื่อตัดสินใจมาเป็นอาจารย์แล้วภารกิจหนึ่งคือการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการทางานวิจัย เพราะเนื่องจากประสบการณ์ในการสอนยังน้อย การทาวิจัยจะช่วยให้เพิ่มพูนองค์
ความรู้และทักษะต่างๆ ซึ่งจาเป็นอย่างมากในการนาไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง จึงวางแผนว่า
จะต้องทาวิจัยทุกปี เพราะการทาวิจัยทาให้ต้องลงพื้นที่ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้ชุมชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ต้อง
ประสานในระหว่างการลงพื้นที่ ทาให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับกว้างกับองค์กรภายนอกได้
มากขึ้น และเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นองค์ที่สนับสนุนที่สาคัญในการให้งบประมาณหรือความร่วมมือทีด่ ีในการ
ทาโครงการหรือวิจัยต่างๆ ของเรา เช่น การพา นศ.ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นพื้นที่อันตราย
หากแต่เมื่อพา นศ. ลงพื้นที่จริงแล้ว จะต้องมีการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งก็จะอานวยเรื่องความ
สะดวกและความปลอดภัยให้แก่เรา เพราะการลงไปของเรานั้น มีส่วนช่วยสนับสนุนการทางานของภาคส่วน
ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
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3. ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำรำญ รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ผลงานที่ผ่านมามีตารา
ภาษาจีน 1 เล่ม และบทความวิชาการ 4 เรื่องซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนานาชาติ ได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตน ที่แตกต่างไปจากอีก
2 ท่านไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
3.1 กำรทำงำนนั้น ต้องอยูบ่ นฐำนกำรรักษำควำมสุข
ตำมสไตล์ของแต่ละคนไว้ให้ได้ด้วย โดยวิทยากรได้เล่าถึงบุคลิก
ของตนเองโดยย่อว่าเป็นคนชอบความสนุกสนาน ระยะแรกจึงไม่
ชอบการทางานวิชาการเนื่องจากเห็นว่ามีความเครียด แต่เมื่อตัดสินใจที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็
จะต้องทางานด้านวิชาการ เพียงแต่จะทาอย่างไรให้ยังคงรักษาความชอบส่วนตนควบคู่กับภารกิจตามวิชาชีพ
ไว้ได้ด้วย จึงเริ่มจากสิ่งที่ตนสนใจและพอจะทาได้ คือการเขียนบทความวิชาการ เนื่องจากมีเพื่อนๆ ที่เป็น
อาจารย์อยู่สถาบันต่างๆ มักจัดงานสัมมนาบ่อยครั้ง และได้รับการทาบทรามจากเพื่อนให้ช่วยเขียนบทความ
ร่วมนาเสนอในงานสัมมนาต่างๆ จึงทาให้มบี ทความวิชาการจานวนมากพอสมควร
3.2 ท้อได้แต่อย่ำถอย เพรำะเป็นหน้ำที่ที่ต้องทำให้สำเร็จ เนื่องจากการเป็นอาจารย์ต้องมี
ภารกิจในการสร้างผลงานวิชาการต่างๆ ทั้งงานวิจัย เอกสารประกอบการสอน สิ่งเหล่านี้แม้จะทาให้เครียดไม่
สนุก แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทา เพราะเป็นภารกิจ ซึ่งจะนาไปใช้ประกอบการขอตาแหน่งทางวิชาการได้ จึงเริ่ม
เขียนตาราโดยของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แต่เมื่อนาไปเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการพบว่า
ผลงานวิชาที่เป็นตาราไม่ผ่านตามเกณฑ์ ก็ทาได้ให้เกิดความท้อได้และไม่อยากแก้ไขตาราดังกล่าว จนเวลา
ล่วงเลยมาก็ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า ได้เลือกที่จะเป็นอาจารย์ก็ต้องผลงานทางวิชาการต่อให้ได้ จน
ท้ายที่สุดในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการครั้งที่ 2 ก็สามารถทาได้ด้วยการบทความวิชาการตามจานวนที่
กาหนดกับเอกสารประกอบการสอน ตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนดได้
3.3 กำรแสวงหำบรรยำกำศกำรทำงำนและกำหนดเวลำในเขียนงำนที่ชัดเจนคือวิจัยที่ต้อง
สร้ำงให้ตัวเอง เนื่องจากวิทยากรเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความเครียด เวลาทางานก็มักจะมีวิธีการผ่อนคลาย
ความเครียดต่างๆ แต่ที่ชอบมากที่สุดคือการไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านต่างๆ หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดย
จะเอางานไปทาด้วยเสมอ เพราะจะทาให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น แล้วก็จะจดบันทึกลงไปในระหว่างนั้นทันที
รวมถึงการมีข้อกาหนดเรื่องเวลาที่ชัดเจนว่าในแต่ละวัน จะต้องมีเวลาช่วงหนึ่งที่จะต้องเขียนหรือบันทึก
เนื้อหาทางวิชาการให้ได้ไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็ตามเพื่อเป็นการฝึกที่จะควบคุมตนเองให้สร้างงานวิชาการหรือ
สร้างวินัยเพื่อสร้างงานวิชาการในระยะต่อไปได้
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