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บทนา
สืบเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ. 2558 ที่มีควำมมุ่งมั่นต่อกำรเป็น
สถำบันที่แสวงหำควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและคุณธรรม มีกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพนั้น โดยได้กำหนดทิศทำงและสนับสนุน กำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่อย่ำงเป็นระบบให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ แลกเปลี่ยนควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนตำมปณิธำน
ของมหำวิทยำลัย
คณะเศรษฐศำสตร์ ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรสร้ ำ งวั ฒ นธรรมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะท ำงำนด้ ำ นกำรจั ดกำรควำมรู้ เ พื่อ ตอบสนองต่ อประเด็น ยุท ธศำสตร์ ของมหำวิ ทยำลั ย ด้ ำ นกำรจั ด
กำรศึกษำตำมพัน ธกิจของอุดมศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและเป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อให้อำจำรย์มีคุณภำพทั้ง
ด้ำนคุณวุฒิ ตำแหน่ งวิชำกำร กำรสอนและควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะสำกล และได้กำหนดขอบเขตกำร
จัดกำรควำมรู้ที่เป็นควำมจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตผลงำนวิชำกำรและ/หรือ
กำรทำงำนวิจัยให้กับอำจำรย์ที่เข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
กำรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำรผลิตผลงำนวิชำกำรและ/หรือกำรทำงำนวิจัยของคณะ
เริ่ มต้ น โดยกำหนดแนวปฏิบั ติ ที่ดี ห รื อ ผู้ ที่มี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ ำนกำรท ำงำนวิ จั ย คื อ ผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์
ดร. กิจจำ โตไพบูลย์ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระ บุรีคำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง เป็นผู้แชร์ประสบกำรณ์กำรเขียนบทควำมวิชำกำรและกำรนำเสนอผลงำนวิจัย
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แรงบันดาลใจ /สถานการณ์ปัญหา
นอกจำกพันธกิจตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยพำยัพแล้ว ภำรกิจตำมแผนกำรพัฒนำ
อำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 2557-2561 เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องผลักดันให้คณำจำรย์พัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร คือ ในปีกำรศึกษำ 2559 กำหนดให้อำจำรย์ที่จะต้องเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวน 3 คน คือ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กิจจำ โตไพบูลย์ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระ บุรีคำ เข้ำสู่ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
และอำจำรย์กนกพร สัยยะสิทธิพำนิชย์ เข้ำสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสำมำรถช่วยเสริมและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำร
สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร โดยอำจำรย์ยังคงต้องใช้เวลำในเรียนรู้ กำรสร้ำงผลงำน สร้ำงประสบกำรณ์ แต่ในทำง
ปฏิบัติยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลำและภำรกิจของคณำจำรย์ ซึ่งรูปแบบกำร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จึ งมีทั้ง แบบเป็ น ทำงกำรและไม่ เป็นทำงกำร มักจะเกิด ขึ้น ในทุกๆ โอกำสไม่ว่ำ จะเป็ น
ช่วงเวลำกำรประชุม คณะ กำรหำโอกำสรับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่จะสำมำรถ
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเริ่มต้นทำผลงำนวิชำกำร คือ กำรพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบกำรณ์กำร
เขียนบทควำมวิชำกำรและกำรนำเสนอผลงำน ซึ่งจะสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมมั่นใจได้ และในเบื้องต้นจึง
เป็นกำรแลกเปลี่ยนโดยกำรเล่ำประสบกำรณ์กำรเขียนบทควำมวิชำกำร กำรนำเสนอผลงำน รวมทั้งกำรนำเอำ
องค์ควำมรู้ที่จัดเก็บไว้ในปีกำรศึกษำ 2555-2557 ที่ได้มีกำรเชิญผู้มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญมำร่วม
แลกเปลี่ยนกัน ถือเป็นโอกำสทีค่ ณำจำรย์ทั้งเก่ำและใหม่จะได้ทบทวนแนวทำงกำรผลิตผลงำนวิชำกำรและกำร
นำเสนอผลงำนอีกด้วย
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แผนการจัดการความรู้
KM_2 : การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
เป้ำหมำย KM : กำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ให้มีคุณสมบัติผ่ำนตำมเกณฑ์กำรบริหำรหลักสูตร
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีผลงำนทำงวิชำกำรที่สำมำรถเสนอเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร
: จำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ขั้นตอนกิจกรรม
การดาเนินการ
ตัวชี้วัด : เป้าหมาย
1) กำรบ่งชี้ควำมรู้
 ประชุมบุคลำกรประจำคณะเพื่อ
 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรกำหนด
บ่งชี้ควำมรู้ในกำรเลือกหัวข้อ
ประเด็นควำมรู้ : มำกกว่ำหรือ
(กำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของ
เท่ำกับ 80%
อำจำรย์)
2) กำรสร้ำงและแสวงหำ  ค้นหำควำมรู้จำกบุคลำกรภำยใน  มีผู้เชี่ยวชำญ : อย่ำงน้อย 2 คน
ควำมรู้
คณะวิชำ
 จัดกิจกรรมให้ได้องค์ควำมรู้ตำม
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นควำมรู้ที่บ่งชี้
เพื่อดึงควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญใน
หรือมีประสบกำรณ์
3) กำรจัดควำมรู้ให้เป็น  สรุปควำมรู้ตำมประเด็นและจัด
 ข้อมูลองค์ควำมรู้ : ครบถ้วนตำม
ระบบ
หมวดหมู่ควำมรู้จำกกิจกรรม
ประเด็นที่กำหนด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) กำรประมวลและ
 พิจำรณำเนื้อหำควำมถูกต้องของ  เล่มควำมรู้ : 1 เล่ม
กลั่นกรองควำมรู้
องค์ควำมรู้โดยผู้เชี่ยวชำญ
 สกัดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้
ได้และจัดทำเป็นเล่มควำมรู้
5) กำรเข้ำถึงควำมรู้
 เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้บน
และประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร
ฐำนควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และ
ภำยในคณะรับทรำบ
แจ้งที่ประชุมคณะเพื่อให้บุคลำกร
รับทรำบ : มีวำระแจ้งให้บุคลำกร
ได้รับทรำบถึงช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้
6) กำรแบ่งปัน
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
แลกเปลี่ยนควำมรู้
ภำยในคณะวิชำ
บุคลำกรในคณะ
: อย่ำงน้อย 2 ครั้ง
 เสวนำกลุ่มย่อย
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ขั้นตอนกิจกรรม
7) กำรเรียนรู้

การดาเนินการ
 กำรต่อยอดองค์ควำมรู้

ผู้ร่วมดาเนินการ
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กิจจำ โตไพบูลย์
2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระ บุรีคำ
3) อำจำรย์กนกพร สัยยะสิทธิพำนิชย์
4) อำจำรย์พรเทพ กมลเพชร
ผู้จดบันทึก : นำงอัญญรัตน์ ไชยศิริ

ตัวชี้วัด : เป้าหมาย
 จำนวนผลงำนทำงวิชำกำร
: อย่ำงน้อย 1 ชิ้นงำน
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สรุปประเด็น การศึกษาบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา โตไพบูลย์
ประเด็น : การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
1) ศึกษำระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร เช่น
- ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้แก่ มำตรฐำนหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งคณำจำรย์ใน
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร, คำจำกัดควำมของผลงำนวิชำกำรและกำร
เผยแพร่, กำรมีส่วนร่วมในผลงำนวิชำกำร
- หลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัยพำยัพ ได้แก่ สรุปหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร,
แนวปฏิบัติเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร, กำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร,
มำตรฐำนภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ. 2557
- แนวปฏิบัติของผู้เสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรของฝ่ำยวิชำกำร
2) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
2.1 เอกสำรแบบกำรดำเนินกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยพำยัพ
- แบบตรวจสอบตนเองเพื่อกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
- แบบกำรเสนอขอดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยพำยัพ
- ขั้นตอนกำรเสนอขอดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
2.2 เอกสำรแบบกำรดำเนินกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
- แบบคำขอรับกำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำร (กสอ. 01)
- แบบเสนอแต่งตั้งคณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
โดยผู้บังคับบัญชำ (กสอ. 02)
2.3 กสอ. 01 ประเมินผลกำรสอน
- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
- แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนวิชำกำร
2.4 แบบประเมินผลงำนวิชำกำร
- แบบฟอร์มกำรประเมินคุณภำพกำรสอนและเอกสำรกำรสอน
- แบบฟอร์มกำรประเมินคุณภำพผลงำนวิชำกำรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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3) ประเภทของผลงำนวิชำกำรที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
“ผลงานทางวิชาการ” หมำยควำมว่ำ ผลงำนวิจัย ตำรำ หนังสือ บทควำมทำงวิชำกำร ผลงำนทำง
วิชำกำรในลักษณะอื่น หรือผลงำนอื่นที่กรรมกำรกำหนด
“เอกสารการสอน” หมำยควำมว่ำ เอกสำรประกอบกำรสอน หรือเอกสำรคำสอนที่ใช้ประกอบกำร
สอนวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำง
เป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนในกำรใช้ประกอบกำรสอน

*ข้อมูล : สรุปหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร (ผศ./รศ./ศ.) ของมหำวิทยำลัยพำยัพตำมประกำศ ก.ก.อ.
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 http://academic.payap.ac.th/wp/?page_id=156&lang=th
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ประเด็น : การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ.) ได้ให้ข้อสังเกตและแจ้งมำยังมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรซึ่งพบว่ำ บำงครั้งผลงำนวิจัยที่ได้รับกำร
ประเมิน คุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ำอยู่ ในเกณฑ์ ที่ กกอ. กำหนด แต่มีลักษณะกำรเผยแพร่ไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ เนื่องจำกกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีช่องทำงกำรเผยแพร่
รูปแบบใหม่ๆ ทำง กกอ. จึงกำหนดเกณฑ์ลักษณะกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ดังนี้
1) กำรเผยแพร่ผลงำนวิจั ยในรูป ของบทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิช ำกำรทั้งในประเทศและต่ำง
ประเทศ รวมทั้งวำรสำรที่เผยแพร่ในเครือข่ำยอินเตอร์เน็ ตในลักษณะ Open access journal
ซึ่งพบว่ ำหลำยแห่ งที่มีก ำรดำเนินกำรในทำงธุ ร กิจไม่คำนึ งถึงมำตรฐำนทำงวิช ำกำร ทำให้ มี
คุณภำพต่ำ ขำดควำมน่ ำเชื่อถือและไม่ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งวำรสำรออนไลน์ที่ไม่มีคุณภำพจะมี
ลักษณะ ดังนี้
- ไม่มีกำรระบุสำนักพิมพ์หรือสถำนที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรำยละเอียดที่ตั้ง ทำให้
ไม่สำมำรถสืบค้นสถำนที่ตั้งจริงได้
- ไม่มีกำหนดกำรเผยแพร่ที่แน่นอนตำมมำตรฐำนวำรสำรวิชำกำรระดับสำกลและไม่เป็นไป
ตำมที่ กกอ. กำหนด
- ไม่มีบรรณำธิกำรหรือบรรณำธิกำรไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้นๆ
- มีข้อผิดพลำดในเชิงวิชำกำร หรือกำรใช้ภำษำอังกฤษไม่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์
- รูปแบบกำรนำเสนอ กำรเขียนอ้ำงอิงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
2) กำรน ำเสนอบทควำมวิจั ย ต่อที่ประชุมทำงวิช ำกำร จะต้องแสดงหลั กฐำนกำรเผยแพร่ว่ำ ใน
ภำยหลังกำรประชุมได้มีกำรบรรณำธิกำรและรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedings ของกำรประชุม
ทำงวิชำกำรนั้น
“Proceeding” หมำยถึง หนังสือประมวลบทควำมในกำรประชุมทำงวิชำกำรที่เป็นฉบับเต็มของ
กำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ โดยต้องมีกำรระบุ คณะบรรณำธิกำรที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องจำกหลำกหลำยสถำบัน ทำหน้ำที่คัดสรร
กลั่นกรองก่อนกำรเผยแพร่ ซึ่งอำจะอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ก่อนหรือ
หลังกำรประชุมก็ได้
3) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรำยละเอียดและควำมยำว ต้องแสดงหลักฐำนว่ำ
ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเผยแพร่ไปยังวงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำวิชำนั้น
อย่ำงกว้ำงขวำง กรณีงำนวิจัยที่ได้รับทุนหรือเป็นกำรรับทำงำนวิจัยให้กับหน่วยงำนอื่นและมีกำร
ตรวจรับงำน จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒใิ นสำขำวิชำนั้นๆ พิจำรณำคุณภำพและรับรองผลงำนวิจัยของ
หน่วยงำนที่ให้ทุนหรือจ้ำงทำวิจัย

10
ประเด็น : ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการ
โครงสร้างของบทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป
 ชื่อ เรื่อง
 ชื่อ ผู้เขียน
 บทนำ (ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ)
 แนวคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 พื้นที่ศึกษำ ข้อมูลและระเบียบวิธีกำรวิจัย
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล
 สรุปและข้อเสนอแนะ
รูปแบบการเขียน
 โดยทั่วไปจะกำหนดจำนวนหน้ำระหว่ำง 15 – 25 หน้ำ
 ในหนึ่งหน้ำควรมีประมำณ 2 หรือ 3 ย่อหน้ำเท่ำนั้น
 ในแต่ละย่อหน้ำควรมีอ้ำงอิง ปรำกฏประมำณ 2-4 แห่ง เพรำะชี้ให้เห็นว่ำเรำมีควำมรู้ที่อ้ำงอิงได้
 กำรอ้ำงอิงไม่ควรซ้ำในหน้ำเดียวกัน
 ทฤษฎีที่อ้ำงอิงหำกเป็นทฤษฎีที่อมตะหรือแนวคิดอมตะปีโบรำณได้
 งำนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทำงสังคมศำสตร์จะนิยมอ้ำงภำยในหนึ่งทศวรรษหรือ 10 ปี
การวางประเด็นสาคัญของเนื้อหา
 พิจำรณำถึงจุดเด่นของงำนที่เรำต้องกำรตีพิมพ์ เช่น ผลของกำรค้นพบ ตรวจสอบ พิสูจน์ ทดลอง
ค้นหำควำมจริงที่เป็นองค์ควำมรู้ หรือเป็นประเด็นที่เป็นที่โต้แย้งในขณะนั้น
 ได้ผลกำรวิจัยที่ต่ำงจำกเดิมอย่ำงเชื่อถือได้ (แม้ว่ำจะใช้วิธีวทิ ยำกำรวิจัยแบบเดียวกัน) แต่ผลกำร
ตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นคว้ำและวิเครำะห์ มีจุดโดดเด่นมำก คือ ทันสมัยมำกกว่ำ สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในยุคนั้น
 ใช้ข้อมูลที่ทันสมัย หำกเป็นกำรวิจัยในเชิงปริมำณที่ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรสำรวจต้องมีกำรเป็น
ตัวแทนที่เชื่อถือได้มำกกว่ำ
 วิธีกำรประมำณค่ำถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กำรตีควำมและอภิปรำยผลถูกต้องตำมหลักกำรใน
ศำสตร์นั้นๆ
 หำกเป็นกำรวิจัยในเชิงคุณภำพ หน่วยสังคมที่ศึกษำ (ชุมชนหรือคน) ต้องมีลักษณะโดดเด่นที่สุดที่
สำมำรถนำไปสู่กำรตอบคำถำมวิจัย ผู้รู้ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล (ชุมชนหรือคน) ต้องเป็นผู้ที่รู้จริงในสิ่งที่
งำนวิจัยในเชิงคุณภำพนั้นอยำกจะรู้
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การเริ่มต้นในการเขียนบทความ
 เขียนบทสรุปและอภิปรำยผลเป็นอันดับแรก หำกเป็นเชิงปริมำณควรเน้นที่ขนำดของควำมสัมพันธ์
(Effect size) ที่สอดคล้อง คล้ำย/เหมือน/หรือโต้แย้งจำกของผู้อื่น ต้องมีอ้ำงอิงเสมอ ยิ่งใหม่หรือมีคน
ทำน้อยยิ่งดี ต้องนำทฤษฎีวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำผูกในเนื้อหำส่วนนี้ด้วย
 กำรอ้ำงอิง ควรเรียงปีที่ตีพิมพ์จำกน้อยไปหำมำก เพรำะต้องชี้ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำของประเด็น
นั้นๆอย่ำงต่อเนื่อง
 หำกเป็นเชิงคุณภำพ ควรเน้นในข้อค้นพบที่เด่นที่สุด เช่น บริบทของสังคม วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรม
กลุ่มย่อย ผลของโครงสร้ำงสังคมต่อพฤติกรรมที่เรำศึกษำ ตรวจสอบ วิเครำะห์ ฯลฯ ต้องมีอ้ำงอิง
เสมอ ยิ่งใหม่หรือมีคนทำน้อยยิ่งดี
 เขียนบทคัดย่อเป็นลำดับสอง ใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในวำรสำรที่เรำเลือก เขียนให้
ครบทุกประเด็นเด่นที่เรำต้องกำรนำเสนอ
 บทคัดย่อจะเขียนเพื่อเน้นเฉพำะผลกำรวิจัยที่ค้นพบเท่ำนั้น จะไม่เน้นวิธีวิจัย
 ในบทคัดย่อควรมีคำหลักๆในเรื่องที่ค้นคว้ำปรำกฏด้วย
 ลำดับที่สำม เขียนบทนำหรือควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ รวมทั้งวัตถุประสงค์และตำม
ด้วยแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ส่วนนี้ต้องเกริ่นถึงทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อผูกเข้ำกับโจทย์วิจัย ต้องระบุควำมจำเป็นที่ต้องทำให้ชัดเจน อำจจะเน้นประเด็นด้ำนควำม
คลุมเครือของข้อค้นพบที่ผ่ำนมำ
 วัตถุประสงค์กำรวิจัย ต้องชัดเจนว่ำ ตรวจสอบ พิสูจน์ ค้นหำ วิเครำะห์ อะไร
 เขียนวิธีวิทยำกำรวิจัย เป็นอันดับที่สี่ หำกเป็นกำรวิจัยในเชิงปริมำณต้องเน้นแหล่งข้อมูล ลักษณะ
ข้อมูล ขนำดตัวอย่ำงและกำรเป็นตัวแทน วิธีกำรสร้ำงตัวชี้วดั พร้อมกับกำรอธิบำยถึงระดับกำรวัด
ของตัวแปร ฯลฯ จะเขียนถึงประเด็นใดบ้ำงต้องดูจำกบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรนั้นมำก่อน ดูจำก
ฉบับล่ำสุด
 กำรจัดทำบรรณำนุกรม เป็นอันดับที่ห้ำ ต้องสอดคล้องกับที่กำหนดในวำรสำร และต้องมีครบตำมที่
อ้ำงไว้ในเนื้อควำมและกล่ำวถึง
 กำรเขียนกิตติกรรมประกำศ เขียนหลังสุด
 กำรจัดตำรำง กรำฟ รูปภำพ ให้กลมกลืนกับกำรนำเสนอในแต่ละประเด็น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ะ บุรีคา
ประเด็น : การนาเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
 กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรส่วนใหญ่จะใช้เวลำประมำณ 10-15 นำที แต่ผู้นำเสนอมักจะใช้เวลำนำเสนอ

จริงนำนกว่ำเวลำที่ฝึกซ้อมเพรำะอำจจะมีคำถำมแทรกขึ้นมำ ซึ่งจะนำนเท่ำไหร่นั้นยำกจะคำดคะเนได้
ผู้นำเสนอควรซักซ้อมหรือตอบคำถำมให้ชัดเจนเพื่อควบคุมเวลำ ไม่ให้น่ำเบื่อ
 เนื้อหำที่พิมพ์แจกผู้ฟังควรมีรำยละเอียดมำกกว่ำที่พูดบรรยำย
 กำรเตรียมตัวเพื่อนำเสนอ ผู้ที่จะนำเสนอควรมีกำรเตรียมพร้อมเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
1) กำรเตรียมตัวก่อนกำรนำเสนอ ควรมีกำรเตรียมตัวในเรื่องเนื้อหำ บทบรรยำยสำหรับนำเสนอ
ผลงำน/โครงกำรวิจัย กำรตัดทอนเนื้อหำ และกำรฝึกซ้อม
2) กำรใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือสมัยใหม่ในกำรนำเสนอ ต้องศึกษำเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ให้
เป็นและถูกต้อง หำกใช้งำนเครื่องมือไม่เป็นจะกระทบต่อกำรใช้เวลำของผู้จัดกิจกรรม ซึ่งอำจทำให้
กำหนดกำรของกิจกรรมกำรนำเสนอคลำดเคลื่อน
3) กำรจัดทำสไลด์นำเสนอ ต้องศึกษำเทคนิคกำรทำสไลด์ที่มีเนื้อหำครอบคลุมและใช้เวลำตำมที่
กำหนด ตลอดจนเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรทำสื่อสไลด์
4) กำรปฏิบัติตัวเมื่อขณะนำเสนอ บุคลิกท่ำทำงและกำรแต่งกำย จะมีผลโดยตรงต่อควำมมั่นใจของ
ผู้นำเสนอ และควำมยอมรับจำกผู้ฟัง
 กำรจัดทำสไลด์นำเสนอผลงำนวิจัย
- ให้ย่อเนื้อหำทั้งเล่มลงมำให้เหลือเนื้อหำสำคัญเป็นโครงร่ำงที่ต้องกำรนำเสนอ ดังนี้
 ควำมสำคัญ ควำมเป็นมำ
 วัตถุประสงค์
 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
- รูปแบบกำรวิจัย และแบบแผนกำรทดลองในงำนวิจัย
- ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
- เครื่องมือวิจัย
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรวิเครำะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้
 ผลกำรศึกษำ
 วิจำรณ์และสรุป
 ข้อเสนอแนะ
 ขอบคุณหรือกิตติกรรมประกำศ
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กำรเตรียมสไลด์ที่ดี
 สัดส่วนเนื้อหำ : ตัวอักษรต้องมีขนำดใหญ่มำกพอที่จะให้ผู้ฟังแถวหลังมองเห็นได้
ตัวอย่ำง
สัดส่วนเนื้อหำโดยประมำณสำหรับกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรภำยใน 10-15 นำที
หัวเรื่อง
สัดส่วนเนื้อหำ (ร้อยละ) เวลำโดยประมำณ (นำที)
บทนำ/ที่มำ และวัตถุประสงค์
15-20
2-3
ระเบียบวิธีวิจัย
30-35
3-5
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล
40-45
5-7
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
10-15
2-3
กิตติกรรมประกำศ
1-5
1
 ควำมชัดเจนและขนำดตัวอักษร มีขนำดใหญ่พอประมำณไม่ล้นขอบจอ
 กำรใช้รปู ภำพ แผนภูมิ ตำรำง หรือกรำฟต่ำงๆ จะสำมำรถช่วยสื่อควำมหมำยได้ดีกว่ำ
และจูงใจกว่ำตัวอักษรและบำงครั้งช่วยประหยัดเนื้อที่ด้วย
 กำรใช้หัวเรื่อง หมำยเหตุท้ำยตำรำง สถิติต่ำงๆ และอักษรย่อต้องถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรด้วย
 เน้นควำมเรียบง่ำยของรูปแบบสไลด์ เพรำะกำรใช้สีสรร รูปแบบสไลด์ที่ตระกำรตำ
ประดับประดำด้วยรูปภำพหรือกำร์ตูนต่ำงๆ บำงทีอำจเป็นผลร้ำยมำกกว่ำดี อย่ำลืมว่ำ
เป็นกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
 คำแนะนำเมื่อต้องพูดในที่สำธำรณะ
- ไม่ตระหนก ตื่นกลัว ไม่ต้องคิดมำก
- มีควำมมั่นใจในข้อมูล
- พึงตระหนักว่ำไม่มีใครสมบูรณ์ไปเสียทุกอย่ำง
- เมื่อมีเวลำนำเสนอจำกัด ให้เลือกเพียงเนื้อหำใจควำมที่สำคัญ ไม่ต้องอัดแน่น
- ไม่ต้องไปเลียนแบบใคร นำเสนอด้วยควำมเป็นตัวของตัวเอง
- อำรมณ์ขันมีประโยชน์
- อย่ำคิดควบคุมปัจจัยที่เรำควบคุมไม่ได้ เช่น ผู้ฟังหรือสภำพแวดล้อม
- ใช้เวลำเตรียมตัวให้เหมำะสม อย่ำน้อยไปและไม่มำกเกินไป
- เชื่อมั่นว่ำผู้ฟังก็ต้องกำรให้กำรนำเสนอของเรำประสบควำมสำเร็จ
- เตรียมตัวให้พร้อม ไปถึงก่อนเวลำ สำรวจห้องที่ต้องใช้ ซ้อมลุก ยืน เดิน นั่ง
- เตรียมไฟล์สื่อกำรสำเสนอให้พร้อม
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 คำแนะนำเมื่อต้องพูดเป็นภำษำอังกฤษ
- มีสติ อย่ำตระหนก
- เขียนโน้ตเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นภำษำพูด ขัดเกลำจนถูกใจ
- จำโน้ตได้ แต่อย่ำงท่อง พูดให้เป็นธรรมชำติ
- คำไหนพูดยำกให้ไปเลี่ยงใช้คำอื่น แต่ถ้ำเลี่ยงไม่ได้เป็นศัพท์เฉพำะ ก็ต้องฝึกให้มำกขึ้น
- ภำษำมีไว้สื่อสำร อย่ำกังวลเรื่อง accent
- ฟังคำถำมให้จบ ก่อนตอบ และหยุดให้เวลำตัวเองวิเครำะห์คำถำม และผู้ถำม (ว่ำเขำมำไม้ไหน)
และทวนคำถำมว่ำเข้ำใจตรงกันหรือไม่ (อำจช่วยซื้อเวลำ)
- ขอบคุณสำหรับคำถำม (เท่ำเทียมกันถ้ำจะทำ)
- ตอบคำถำมอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ แต่อย่ำมั่ว
- เชื่อมโยงกับผู้ถำม เช่นว่ำเรำตอบคำถำมตรงประเด็นของเขำหรือไม่
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สรุปความรู้ :
การผลิตผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
กำรผลิตผลงำนวิชำกำร เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรจำเป็นต้องมีควำมพร้อม มีกำรวำงแผน กำร
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล โดยจะเป็ น กำรสกั ด องค์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรหรื อ งำนวิ จั ย ที่ เ กิ ด จำกกำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ
ตรวจสอบ วิเครำะห์ ทดลอง จนได้ข้อค้นพบหรือผลสรุปที่สำมำรถตอบโจทย์สังคมได้
ทั้งนี้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรของคณำจำรย์แต่ละท่ำน ควำมเชี่ยวชำญ ควำม
ถนัดแต่ละศำสตร์ โอกำสในกำรพัฒนำตนเองที่แตกต่ำงกัน อำจจะส่งผลต่อเป้ำหมำยกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำง
วิชำกำร องค์ควำมรู้ทรี่ วบรวมไว้ เป็นสิ่งทีอ่ ำจำรย์ควรคำนึงถึงและสำมำรถนำไปใช้ได้ โดยสรุปดังนี้
 ศึกษำข้อมูล กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม และประเภทของผลงำนวิชำกำรทีใ่ ช้เสนอขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
 วำงแผนพัฒนำตนเอง พัฒนำกำรสอน พัฒนำควำมรู้และกำหนดเป้ำหมำยของผลงำน
 โครงสร้ำงของบทควำมวิชำกำรทั่วไป ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทนำ (ควำมเป็นมำ/
ควำมสำคัญของปัญหำ) เนื้อเรื่อง (แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ศึกษำ ข้อมูลและ
ระเบียบวิธีวิจัย) ส่วนสรุป (ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและอภิปรำยผล ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ)
 รูปแบบกำรเขียน (กำรจัดวำงเนื้อหำ กำรอ้ำงอิง งำนวรรณกรรม ภำษำที่ใช้เขียน)
 ประเด็นสำคัญของเนื้อหำ (จุดเด่นของงำน ผลกำรค้นพบ ผลกำรวิจัย ควำมทันสมัยของข้อมูล
ควำมแตกต่ำง หรือควำมโดดเด่นของข้อมูลที่สำมำรถตอบโจทย์สังคมได้)
 กำรเริ่มต้นเขียนบทควำม
(1) เขียนบทสรุป/อภิปรำยผล มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลที่ชัดเจน
(2) เขียนบทคัดย่อ โดยเขียนให้ครบทุกประเด็นที่ต้องกำรนำเสนอเน้นผลกำรวิจัยที่ค้นพบ
(3) เขียนบทนำหรือควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี
(4) เขียนวิธีวิทยำกำรวิจัย
(5) เขียนบรรณำนุกรมให้ครบตำมที่อ้ำงไว้ในเนื้อควำม
(6) เขียนกิตติกรรมประกำศ/ขอบคุณ
 เกณฑ์กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมที่
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด (กกอ.)
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การนาเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ










ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง
กำรไปถึงก่อนเวลำเพื่อกำรเตรียมตัวให้พร้อมและสำรวจห้องที่ใช้
กำรควบคุมเวลำในกำรนำเสนอ
เนื้อหำ/เอกสำรประกอบสำหรับผู้เข้ำฟังบรรยำยควรมีรำยละเอียดมำกกว่ำที่พูดบรรยำย
กำรเตรียมตัวนำเสนอ (เนื้อหำ บทบรรยำย กำรตัดทอนเนื้อหำ กำรฝึกซ้อมพูดบรรยำย)
กำรใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องและเกิดควำมเคยชิน (คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง)
กำรจัดทำสไลด์ (สัดส่วนเนื้อหำ โครงร่ำง ควำมชัดเจนของตัวอักษร กำรใช้ภำพประกอบ เน้นควำม
เรียบง่ำยของรูปแบบสไลด์)
กำรปฏิบัติตัวระหว่ำงกำรนำเสนอ บุคลิก ท่ำทำงและกำรแต่งกำย
กำรพูดภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ออกเสียงอักขระให้ชัดเจนไม่เร่งรีบ
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ภาคผนวก
รูปภาพประกอบ

