แนววปฏิบติัตทิ ี่ดี
การพัพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่
ง งเสริมศักยภาพนักศึ
ก กษาให้ห้เป็นบัณฑิตที่พึงประะสงค์

และ
“การเขียนข้
น อเสนองงานวิจัย” และ “กการเขียนบบทความ”

ผลจากกการจัดการความรู้ (KKM) คณะมมนุษยศาสตตร์และสังคมมศาสตร์
ก 2556
มหาวิทยาลัลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา
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กระบวนการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดําเนินการาจัดการความรู้ โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจําปี ในระดับคณะ
2) ประชุมเพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้ และกําหนดประเด็นการจัดการความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ทีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการผลิต และด้านการวิจัย
3) จัดทําแผนการจัดการความรู้เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจาณาให้
ความเห็นชอบ
4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การผลิ ตบั ณฑิต ประเด็น การพั ฒนานักศึ กษาที่มุ่ งส่ งเสริ มศั กยภาพ
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จํานวน 2 ครั้ง
การวิ จั ย ประเด็ น “การเขี ย นข้ อ เสนองานวิ จั ย ” และ “การเขี ย น
บทความ” จํานวน 2 ครั้ง
5) จัดทําแผ่ นพั บเผยแพร่ ในตลาดนั ดความรู้ ครั้ งที่ 1 และครั้ งที่ 2 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
6) จัดทําเอกสารเล่มเล็ก “การจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556”
7) เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์คณะมนุษยศาสตร์ และส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
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องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ดา้ นผลิตบัณฑิต
ประเด็นการพัฒนานักศึกษาที่มงุ่ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผลการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคหรือวิธีการที่พัฒนานักศึกษาที่มงุ่ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ประสบผลสําเร็จดังนี้
1) เพิม่ ความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษา
2) จั ดกิ จกรรมที่ เน้ นการลงมื อปฏิ บั ติ จริ งหรื อฝึ กให้ นั กศึ กษาได้ ใช้ ทั กษะใน
สถานการณ์จริง จึงจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี
3) เสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาทสังคม ซึ่งอาจารย์จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อนักศึกษา
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถคิดได้ด้วยตนเอง
และกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอ
เทคนิคหรือวิธีการ
1) เพิ่มความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษา
>> ความรู้ เสริมสร้างความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับนักศึกษา โดยการ
ประเมินความรู้ของตัวนักศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความสามารถให้กับนักศึกษา
โดยการจัดอบรมเสริมทักษะเฉพาะหรือทักษะที่ขาด
ยกตัวอย่างที่ 1
สาขาวิชานิติศาสตร์อบรมพัฒนานักศึกษาการเขียนข้อสอบ โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1) ฝึกอบรมให้ความรู้ของการเขียนข้อสอบให้ตรงตามคําถามและตรงประเด็น
ก่อน โดยหลักการตอบข้อสอบทางนิติศาสตร์จะประกอบไปด้วย 3 ช่วง
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2) พบปัญหาของทักษะการเขียนตอบของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบ
คําถามตรงตามประเด็นของข้อสอบได้ เนือ่ งจากยังไม่เข้าใจในประเด็นปัญหา
ของข้อสอบ
3) สาขาจัดฝึกอบรมซ้าํ ให้กับนักศึกษา โดยเน้นในประเด็นคําถามเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจของปัญหาที่ถามในข้อสอบ
4) ประเมินผลอีกจากตัวนักศึกษา โดยการให้เขียนคําตอบตามประเด็นคําถาม พบว่า
นักศึกษากลุ่มนี้ทราบว่าขั้นตอนในการตอบปัญหาตามข้อสอบจะตอบด้วยวิธีได
>> คุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างและให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
แก่นักศึกษาหลากหลายวิธี โดยการวางแผนการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียน เช่น
1.การสอนโดยตรงในรายวิชา
2.การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการไว้ในการเรียนการสอน
3.การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
4.ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
5.การให้รางวัลและการยกย่อง ชมเชย นักศึกษาที่ทําความดี กระทําตนเป็น
ประโยชน์แก่สังคม
สิ่งที่นักศึกษาควรได้รับ
จริยธรรม
Æ จรรยาบรรณวิชาชีพ
Æ คุณธรรม
Æ ศีลธรรม
Æ กฎระเบียบในสังคม
Æ วินัย
>> ทักษะความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ การสร้างภาวะผู้นําและผู้ตาม
สามารถวางแผนหน้าที่รับผิดชอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงการ
ทํางานในหน้าที่ของตนเอง มีจิตบริการ หรือจิตอาสาเสียสละให้แก่ส่วนรวม และรับฟัง
ความ คิดเห็นจากบุคคลอื่น บนพื้นฐานของเหตุผลและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
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2) จัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงหรือฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะใน
สถานการณ์จริง จึงจะส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดี
เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งแปลตามตัวคือเป็นการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติหรือการลงมือทําซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นั่นเอง
เป็นกระบวนการหนึ่งที่นําไปสู่พัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีปัจจัยเข้ามา
เกี่ ยวข้ องคื อ ตั วของอาจารย์ และสิ่ งแวดล้ อม ตั วของอาจารย์ จะเป็ นตั วกระตุ้ นให้
นักศึกษาได้กระตือรือร้นในการหาคําตอบ ให้คําปรึกษา และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่นักศึกษาได้
ลงมือปฏิบัติด้วยเช่นการ การลงมือปฏิบัตินักศึกษาจะเกิดประสบการณ์ตรงแล้วใช้ความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ทําให้เกิด
แนวคิดใหม่ ๆ คิดเป็น ทําเป็น แก้ไขปัญหาเป็น ความรู้ที่จะได้รับจะแม่นกว่าการท่องจํา
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากการทํากิจกรรมอีกด้วย
3) เสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาทสังคม ซึ่งอาจารย์จะต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อนักศึกษา
บุคลิกภาพเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งของการสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ เพราะเป็นส่วนที่สร้างความน่าเชื่อถือและประทับใจให้กับผู้อื่น ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลิกภาพถือเป็นพฤติกรรมของบุคคลคือไม่เพียงแต่การแสดงออกให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงตัวตนและเอกลักษณ์ของแต่ละ
คนอีกด้วย การที่จะสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษานั้น สิ่งสําคัญคือ อาจารย์ ที่
จะต้ องเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บนั กศึ กษาทั้ ง กิ ริ ยา มารยาท การแต่ งตั ว รวมถึ ง
พฤติกรรมที่ดีด้วยเช่นกัน
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถคิดได้ด้วย
ตนเองและกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอ
การพัฒนาทักษะการคิดและความสามารถทางการคิดของผู้เรียน โดย
บูรณาการเข้าไปในการจัดการเรียนรู้สาระต่าง ๆ นับเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ
5

การจัดการศึกษาในระบบที่ครูผู้สอนมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้สาระต่างๆ ให้แก่
ผู้เรียนอย่างเป็นทางการอยู่แล้วหากครูผู้สอนบูรณาการสอดแทรกการพัฒนาหรือฝึก
ทักษะการคิดควบคู่ไปกับการสอนเนื้อหาสาระต่างๆก็จะเกิดประโยชน์สองต่อคือนอกจาก
ผู้เรียนจะมีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้นแล้วทักษะเหล่านั้นยังสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสาระที่เรียนเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ด้วยดังนั้นครูผู้สอนจึงควรศึกษาเรียนรู้วิธีการในการบูรณาการการสอนและฝึกทักษะ
การคิดต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practice ) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่มงุ่
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์:
แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ที่ มุ่ งส่ งเสริ มศั กยภาพนั กศึ กษาให้ เป็ นบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ :ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปัญหา
: การแสดงความคิดเห็น ความกล้าแสดงออก การพูดในที่สังคมที่เป็น
ทางการ
Best Practice : กําหนดโจทย์ให้นักศึกษาลงพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อหาข้อมูลการ
บริหารท้องถิ่น โดยให้เข้าพบระดับผู้บริหาร
ผลที่ได้รับ :
1) นักศึกษาจะมีการวางแผนและเตรียมคําถามที่เป็นทางการ ซึ่งจําเป็น
จะต้องใช้ในการสัมภาษณ์ หรือ พูดคุย และขอข้อมูลจากผู้บริหารใน
หน่วยงานที่เข้าพบ
2) นักศึกษานําผลกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะมีข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึก
ประสบการณ์ ทางด้ านวิ ชาชี พ หรื อ ออกไปรั บใช้ สั งคม เมื่ อจบปี
การศึกษาได้เป็นอย่างดี
กลุ่มที่ 1

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์:
ของสาขาวิชาภาษาไทย
ปัญหา
: การคิดวิเคราะห์ การนําเสนอ และการแสดงออก
Best Practice : โครงการเครือข่ายทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของสาขาวิชาภาษาไทย

กลุ่มที่ 2
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ผลที่ได้รับ :
1) นักศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษาเองในเวที
2) นั ก ศึ ก ษามี ก ารวางแผน ในการนํ า เสนอผลงาน การวิ เ คราะห์
สั งเคราะห์ จากงานวิ จั ยของตนเองได้ อย่ างชั ดเจน โดยสามารถ
กลั่นกรองออกมาเป็นบทความเพื่อนําเสนอได้เป็นอย่างดี
3) นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
และมีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กลุ่มที่ 3

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์:
ของสาขาวิชานิติศาสตร์
ปัญหา
: การตอบข้อสอบและตอบคําถาม ไม่ตรงประเด็น
Best Practice : การสอบปากเปล่า
วิธีการดําเนินการ :
1) คําถามปลายเปิด
1.1 อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตั้งโจทย์
1.2 อาจารย์ผู้สอนจะถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ เพื่อตอบคําถามให้ตรงประเด็น
2) คําถามปลายปิด
2.1 ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อและตอบตามหัวข้อที่นักศึกษาเลือก
2.2นักศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก
2.3อาจารย์ผู้สอนจะถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ เพื่อตอบคําถามให้ตรงประเด็น
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ผลที่ได้รับ : นั กศึ กษาจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการสอบ โดยการค้ นคว้ า
ข้ อมู ลและฝึ กนํ าเสนอ และนั กศึ กษาสามารถจั บประเด็ นคํ าถามได้
ดีมากขึ้น
ข้อเสีย
: รายวิชาทีม่ ีจํานวนนักศึกษามาก อาจารย์ผสู้ อนจะต้องมีเวลามาก
เพียงพอ และสละเวลาให้กับนักศึกษา เพราะการสอบปากเปล่านั้น
จะต้องให้นักศึกษาได้พูดและตอบตามคําถามที่อาจารย์ผู้สอนถาม
กลุ่มที่ 4

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์:
ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปัญหา
: ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นที่มี
ความพึงพอใจน้อย
Best Practice : ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้กิจกรรมด้วยตนเอง
วิธีการดําเนินการ : สาขาวิชาจัดประชุมพิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ในประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย เพื่อหารือร่วมกันใน
การพั ฒนาและปรั บปรุ ง นั กศึ กษาให้ เป็ นไปตามคุ ณลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ยกตัวอย่าง เช่น มีความพึงพอใจในประเด็น ความภูมิใจในท้องถิ่น น้อย สาขา
จึงได้ดําเนินการดังนี้
1) พิจารณาโครงการร่วมกับนักศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และกําหนดโครงการที่ลงปฏิบัติ สรุป คือ โครงการ
หนึ่งชุมชน หนึ่งรายวิชา
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2) กระบวนการฝึก
2.1 ฐานคิด
มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.2 การสร้างความสัมพันธ์
การลงพื้นที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น และชุมชนของตนเอง
2.3 กระบวนการกลุ่ม/การนําเสนอ
จัดเสวนาในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของตนเอง
ผลที่ได้รับ :
1) ได้ทักษะการนําเสนอในรูปแลกเปลี่ยน
2) นักศึกษาได้ความสัมพันธ์แบบแนวราบ โดยมีความสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่นและมีความรู้เรื่องท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดการสํานึกรัก
ท้องถิ่น
3) นักศึกษามีความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นมากขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์:
ของสาขาวิชาภาษาจีน
ปัญหา
: 1) ความเบื่อหน่ายของนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรม ที่สาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้
2) นักศึกษาขาดภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี
Best Practice :
ให้ นักศึ กษาได้ จั ดโครงการและกิ จกรรมด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 5
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วิธีการดําเนินการ : ให้นักศึกษากําหนดกิจกรรมโครงการที่จะดําเนินการร่วมกัน โดย
ให้ พิ จารณาโครงการหรื อกิ จกรรมที่ นั กศึ กษาต้ องการจั ดจริ งๆ
โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น และ
มีการดําเนินการตามกระบวนการ
ตัวอย่างคือ โครงการบําเพ็ญประโยชน์วัดพระธาตุลําปางหลวง ดังต่อไปนี้
การเตรียมความพร้อม
1) เลือกคณะกรรมการดําเนินโครงการและมอบหมายหน้าที่
2) จัดประชุมล่วงหน้าก่อนที่จะจัดโครงการอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อวางแผน
ติดตาม และรายงานผล ของแต่ละฝ่าย
วันที่ดําเนินการกิจกรรม
1) ดําเนินการกิจกรรม บําเพ็ญประโยชน์ โดยมีการฟังธรรมะ ศึกษาพิพิธ
พันธ์
2) ศึกษาสถานการณ์จริง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินกิจกรรม
สรุปผลโครงการ
จัดประชุมสรุปผลโครงการ เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรคของการดําเนิน
โครงการ
ผลที่ได้รับ :
1) นักศึกษาได้เห็นสถานการณ์จริง โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ทํา
หน้าที่เป็นยุวชน
คุ เ ทศ ที่ ทํ า หน้ า ที่ แ นะนํ า สถานที่ เ ป็ น ภาษาไทย ภาษจี น และ
ภาษาอังกฤษ ทําให้นักศึกษาเกิดความคิดที่จัดกิจกรรมและโครงการม
คุเทศ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําสถานที่ต่าง ๆ
2) นักศึกษาสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
3) นักศึกษากล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนร่วมกัน
เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในครั้งต่อไป
11

4) นักศึกษามีความรับผิดชอบ เพราะเป็นผู้บริหารโครงการเอง จึงให้ทํา
ให้นักศึกษาทราบการกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นทีม และสามารถ
นําไปใช้ในการวางแผน เพื่อการเรียน และการทํางานในอนาคตได้
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องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการวิจยั
ประเด็น “การเขียนข้อเสนองานวิจัย” และ “การเขียนบทความ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
1) กระตุ้นความพร้อมและการบริหารงานของคณะฯ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานวิจัย โดยเฉพาะห้องสมุดของ
คณะที่จะต้องสิ่งต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทําวิจัย ได้แก่
- ผลงานของอาจารย์ที่ประสบผลสําเร็จในการทําผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยอื่น ๆ เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูลและสนับสนุนการวิจัยให้ประสบ
ผลสําเร็จ
- รับวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คู่มือหรือการเสริมสร้างองค์ความรู้
- คู่มือการทําวิจัย คู่มือการเขียนบทความ
บทบาทของคณะ
- การบริ ห ารงานของคณะ เช่ น การจั ด การที่ เ อื้ อ ต่ อ การทํ า วิ จั ย เช่ น
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนองานวิจัย ตัวอย่างต่าง ๆ แหล่งตีพิมพ์ วารสาร
- จัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่ประสบการณ์เล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่หรือ
อาจารย์ที่ต้องการทําผลงานวิชาการ
- ผลักดันวารสารของคณะให้อยู่ในฐานของ TCI
- กลไกการดํ า เนิ น งานด้ า นการวิ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ แผนการดํ า เนิ น งาน
กิ จ กรรมโครงการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ หรื อ ขอบเขตการทํ า วิ จั ย ให้
ครอบคลุมศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เปิดเวทีวิจัยเพิ่มให้หลากหลาย เช่นวิจัยเชิง
วารสาร
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2) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบผลสําเร็จ
- ดูเป้าหมายของแหล่งทุนเพื่อสามารถเขียนงานได้อย่างสอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของแหล่งทุน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน ซึ่งจะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละปี ดังนั้น ต้องรู้ถึงการเปลี่ยนแหลงของประเด็นยุทธศาสตร์
- ประเมินความรู้ความสามารถหรือศักยภาพของตนเองว่าจะสามารถทําได้ตาม
ยุทธศาสตร์ของแหล่งทุน
- มีจรรยาบรรณในการเขียนงานที่ไม่ทําลายผู้อื่น หรือทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น
- คํานึงถึงผลกระทบงานวิจัยที่เกิดขึ้นว่ามีผลลัพธ์อะไรหรือให้คุณูปการต่อสังคม
อย่างไร
- ต้องรู้บริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้นในการเขียน ไม่ใช่เขียนแบบ
นั่งเทียนเขียน
- การตั้งคําถามจะต้องมีคําถามที่ดีเพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ วิธีการง่าย ๆ คือ
การสํารวจพรมแดนความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา เพื่อให้เห็นช่องทางองค์ความรู้นั้น ๆ และทําให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่
หลากหลายในการเขียนงานควบคู่
- เขียนแบบร่างก่อน เพื่อให้รู้ว่าขาดข้อมูลตรงไหน
- สร้างบรรยากาศในการเขียน เพื่อให้การเขียน
3) การเขียนบทความให้ประสบผลสําเร็จ
- ตกผลึกในความรู้ของงานวิจัย หรือเรื่องที่นักวิจัยจะนําเสนอ
- ยกระดับความรู้ที่ได้มาไปใช้ในเชิงทฤษฎี ที่น่าสนใจ
- ดูกรอบโครงของวารสารที่สอดคล้องกับหัวข้อบทความของเราหรือไม่
- ต้องมีเครือข่ายเพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกรอบโครงของวารสาร
ล่วงหน้า
- ต้องรู้ว่าภูมิหลังของแหล่งตีพิมพ์งานวิจัย หรือบทความวิชาการ เช่น ภูมิ
หลังของวารสารนั้น

14

4) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) “การเขียนข้อเสนองานวิจัย” และ “การ
เขียนบทความ”
กลุ่มที่ 1
Best Practice : การเขียนโครงร่างงานวิจัย
ตัวบุคคล: เจ้าของผลงานวิจัย
1) เขียนตรงตามศาสตร์ และตามแหลงทุน ตามศักยภาพ หรือตามความ
เชี่ยวชาญของผู้เขียน
2) ผลงานของการวิจัย ถ้ามีประโยชน์ จะต้องนําไปเผยแพร่และให้หน่วยงาน
อื่น ๆ นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หน่วยงาน: คณะ /มหาวิทยาลัย/หรือสถาบันที่ ผู้ทําวิจัยสังกัด
1) จัดทีมของแต่ละสาขาวิชา เพื่อช่วยเหลือในข่าวสารของงานวิจัย แหล่งทุน
/เผยแพร่/จะช่วยให้งานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้
2) จัดเวทีที่เป็นการนําเสนอผลงานของคณะ เช่น วารสาร จัดเสวนา
Best Practice : การเขียนบทความ
ตัวบุคคล: เจ้าของผลงานวิจัย
1) เลือกตามความสนใจของผู้เขียน : การเลือกเขียนเช่นนี้ ผู้เขียนจะ
สามารถเสนอข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน
และจําเป็นต้องศึกษาขอมูลใหม่ ๆอยู่เสมอ และทดสอบแนวคิดใหม่ทั้งทางกว้างและ
ทางลึก และไม่ควรเลือกที่มีข้อมูลและแนวคิดในลักษณะเดียว
2) เลือกตามความสนใจของผู้เขียน : อาจารย์ใหม่ที่เริ่มเขียน จะขาดความ
ชํานาญเฉพาะเรื่อง แต่จะเป็นคนที่มีความคิดเห็นใหม่ ๆ ที่อาจแตกต่างจากผู้ที่เคย
อยู่ในสาขาวิชานั้นมานาน ดังนั้น ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3) เลือกตามความต้องการของหน่วยงาน หรือ เป้าหมาย อาจารย์ที่เขียน
จะต้องศึกษาให้เนื้อหาในการเขียนอย่างระมัดระวัง เพราะอาจจะไม่ชํานาญ และ
พยายามหาข้อมูลตลอดจนเสนอแนวคิดให้กว้างขวาง
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3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย
4) การส่ ง บทความให้ ยึ ด วารสารเป็ น หลั ก ให้ ต รงตามแนวที่ ว ารสารนั้ น
กําหนด
หน่วยงาน: คณะ /มหาวิทยาลัย/หรือสถาบันที่ ผู้ทําวิจัยสังกัด
สร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้น ให้กับอาจารย์ หรือนักวิจัย เช่น ค่าตอบแทน
บรรยากาศ ศูนย์การค้นคว้า ศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการทําวิจัย
กลุ่มที่ 2
Best Practice : การเขียนโครงร่างงานวิจัย
ตัวบุคคล: เจ้าของผลงานวิจัย
1) การขอทุน : ยึดตามรูปแบบของวารสาร
2) เงื่อนไข : ศึกษาเงื่อนไขการดําเนินการขอทุนให้ชัดเจน
3) การตรวจ ผู้ทรงคุณวุฒต้องตรงตามศาสตร์
4) ชื่อเรื่อง ควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะ
ทําการศึกษาวิจัย ว่าทําอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร
5) การเลือกหัวเรื่องของการวิจัย
5.1 ความสนใจของผู้วิจัย
ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด และควรเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป
5.2 ความสําคัญของเรื่องที่จะทําวิจัย
ควรเลือกเรื่องที่มีความสําคัญ และนําไปใช้ปฏิบัติหรือสร้างแนวความคิด
ใหม่ๆ ได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานศาสตร์ของตนเอง
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5.3 เป็นเรื่องที่สามารถทําวิจัยได้
เรื่องที่เลือกต้องอยู่ในวิสัยที่จะทําวิจัยได้ โดยไม่มีผลกระทบอันเนื่องจาก
ปัญหาต่างๆ เช่นด้านจริยธรรม ด้านงบประมาณ ด้านตัวแปรและการเก็บข้อมูล
ด้านระยะเวลาและการบริหาร ด้านการเมือง หรือเกินความสามารถของผู้วิจัย
5.4 ไม่ซ้ําซ้อนกับงานวิจัยที่ทํามาแล้ว
ซึ่ ง อาจมี ค วามซ้ํ า ซ้ อ นในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ได้แก่ ชื่อเรื่องและปัญหาของการวิจัย (พบมากที่สุด)
สถานที่ที่ทําการวิจัย
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย วิธีการ หรือ ระเบียบวิธีของการวิจัย
6) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ต้องระบุว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร มีความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างไร
มีความสําคัญ รวมทั้งความจําเป็น คุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้จากผลการวิจัยใน
เรื่องนี้ โดยผู้วิจัยควรเริ่มจากการเขียนปูพื้นโดยมองปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
อย่ า งกว้ า งๆ ก่ อ นว่ า สภาพทั่ ว ๆไปของปั ญ หาเป็ น อย่ า งไร และภายในสภาพที่
กล่าวถึง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยหยิบยกมาศึกษาคืออะไร
ระบุว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาแล้วหรือยัง ที่ใดบ้าง และการศึกษาที่เสนอนี้
จะช่วยเพิ่มคุณค่า ต่องานด้านนี้ ได้อย่างไร
7) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็นการกําหนดว่าต้องการศึกษาในประเด็นใดบ้าง ในเรื่องที่จะทําวิจัย
ต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ โดยบ่งชี้ถึง สิ่งที่จะทํา ทั้งขอบเขต
และคําตอบที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การตั้งวัตถุประสงค์
ต้องให้สมเหตุสมผล กับทรัพยากรที่เสนอขอ และเวลาที่จะใช้
8) คําถามของการวิจัย
เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้วิจัยต้องกําหนดและให้นิยามปัญหานั้น อย่างชัดเจน
เพราะปัญหาที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้วิจัย กําหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ให้นิยาม
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ตัวแปรที่สําคัญ ๆ ตลอดจน การวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ คําถามของการวิจัยต้อง
เหมาะสมหรือสัมพันธ์ กับเรื่องที่จะศึกษา โดยควรมีคําถาม ที่สําคัญที่สุด
หน่วยงาน: คณะ /มหาวิทยาลัย/หรือสถาบันที่ ผู้ทําวิจัยสังกัด
1) สร้างพื้นที่ทดลองในคณะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิตผลงานวิจัย
1) จัดทํา Work Shhp โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ
อาจารย์ ผู้ มี ป ระสบการณ์ มาให้ ค วามรู้ แ ละแนะนํ า แก่ อ าจารย์ แ ละ
นักวิจัย เพื่อศึกษาการนําเสนอในเวทีระดับชาติ นานาชาติ ส่งผลให้เกิด
การกระตุ้นและกระตือรือร้นแก่อาจารย์
9) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ
10)จั ด เวที ก ารนํ า เสนอกระบวนการจั ด การองค์ ค วามรู้ ที่ มี วิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คําแนะนําในการดําเนิน
Best Practice : การเขียนบทความ
ตัวบุคคล: เจ้าของผลงาน
พิจารณาลักษณะของบทความ
1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกําลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คน
กําลังอยากรู้ว่าจะดําเนินต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้า
สมัย
2. ต้องมีแก่นสาร มีสาระ อ่านแล้วได้ความรู้ หรือความคิดเพิ่มเติม
3. ต้องมีข้อทรรศนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เขียนแทรกด้วย
4. มีวิธีเขียนชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลิน จาก
ความคิดในเชิงถกเถียงโต้แย้งนั้น
5. เนื้ อ หาสาระและสํ า นวนภาษาเหมาะสมสํ า หรั บ ผู้ อ่ า น โดยจะต้ อ ง
พิจารณาวารสารที่จะนําเสนอตีพิมพ์เผยแพร่
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วิธีหาเนื้อหา
ก่อนที่เขียนบทความ ผู้เขียนจะต้องสืบเสาะหาความรู้และเรื่องราวอันเป็น
สาระมาเพื่อเป็นเนื้อหาแห่งการเขียน เพราะมิใช่เป็นการเขียนประเภทที่แต่ง หรือ
สมมติขึ้นเองได้ เราอาจหาเนื้อหาได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1. จากการสัมภาษณ์ การซักถามสอบถามผู้รู้
2. จากการสื บ เสาะว่ า ที่ ใ ดมี อ ะไรบ้ า ง ไปดู ส ถานที่ ไปพบบุ ค คล ไปดู
เหตุการณ์การกระทํา
3. จากข่ าวในหน้ า หนังสื อ พิ ม พ์ รายวัน ซึ่ งเป็ นข่า วสดใหม่ มี ทุ ก ๆ ชนิด
ตั้งแต่ โจรกรรม ฆาตกรรม ฉ้อโกง การเมือง ตั้งแต่เรื่องใหญ่จนถึงเรื่องสามัญ
นักเขียนบทความจะหยิบยกเรื่องจากข่าวสดมาเขียนได้เสมอ
4. จากหนังสือต่างๆ
5. จากบุคคลต่างๆ เริ่มจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเรา
6. จากการเดินทางท่องเที่ยว
7. จากปฏิทินในรอบปีซึ่งมีถึง 12 เดือนนั้น มีเทศกาลมากมายหลายอย่าง
8. จากวงการและสถานบันต่างๆ
วิธีเขียนเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สําคัญและเป็นส่วนที่ยาวที่สุด รวมความคิดและข้อมูล
ทั้งหมด ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าในเนื้อเรื่องจะต้องสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน มีลําดับ
ขั้นตอนไม่วกวนไปมา ก่อนที่จะเขียนบทความผู้เขียนจึงต้องหาข้อมูล หาความรู้ที่จะ
นํามาเขียนเสียก่อน การหาข้อมูลนั้นอาจได้จากการสัมภาษณ์ การสอบถามผู้รู้ การ
เดินทางท่องเที่ยว การอ่านหนังสื่อพิมพ์หรือหนังสื่อต่างๆ ในการเขียนเนื้อเรื่องควร
คํานึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
1) ใช้ ถ้ อ ยคํ า ที่ ถู ก ต้ อ งตามความหมาย ใช้ ตั ว สะกดถู ก ต้ อ งตาม
พจนานุกรม
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2) ใช้สํานวนโวหารให้เหมาะกับเรื่อง เช่น ใช้ถ้อยคําที่เป็นทางการ ใช้
ศัพท์เฉพาะในการเขียนบทความทางวิชาการ ใช้ถ้อยคําที่ดึงเป็นภาษาปาก
คําแสลง ในการเขียนบทความทั่วไป
3) มีข้อมูล เหตุผล สถิติและการอ้างอิงประกอบเรื่อง เพื่อให้เข้าใจ
ง่ายและน่าเชื่อถือ
วิธีเขียนสรุป
การเขียนบทความในส่วนสรุปหรือคําลงท้าย เป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องการบอก
ให้ผู้อื่นทราบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เสนอมาได้จบลงแล้ว ผู้เขียนควรมีกลวิธี ที่จะทําให้
ผู้อ่าน พอใจ ประทับใจ ส่วนสรุปนี้เป็นส่วนที่ฝากความคิดและปัญหาไว้กับผู้อ่าน
หลังจากที่อ่านแล้ว การเขียนสรุปหรือคําลงท้ายมีหลายแบบดังนี้
1) สรุปด้วยคําถามที่ชวนให้ผู้อื่นคิดหาคําตอบ
2) สรุปด้วยการแสดงความประสงค์ของผู้เขียน
3) สรุปด้วยใจความสําคัญ
4) สรุปด้วยการใช้คํากล่าว คําคม บทกวี
5) สรุปด้วยการเล่นคํา
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