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สรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559
: กระบวนการถอดความรู้ และการนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจริง
กระบวนการดาเนินงาน
1. การกาหนดประเด็นความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ให้จาแนก
ออกเป็น 6 ด้าน และแต่ละด้านมีประเด็นที่ต้องการจัดการความรู้ ดังนี้
ด้านการจัดการความรู้
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นความรู้
-เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
-เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet
-เทคนิคการวัดประเมินผล
-การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความวิจัย

ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ด้านธรรมาธิปไตย
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ด้านนวัตกรรม

-เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
-การประยุกต์ผลงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การยึดมั่นคุณธรรม/นาการเปลี่ยนแปลง
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยเน้นการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
การปรับปรุงกระบวนการทางานและบริการ
นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

2. การถอดความรู้ของคณะวิชา
คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย รังสิต กาหนดแนวทางให้คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ
ดาเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 2 ด้าน คือ ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และ ต้องเลือกดาเนินการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ ด้านธรรมาธิปไตย ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรม ซึง่ ใน
กรณี ที่ ค ณะวิ ช าหรื อ หน่ ว ยงานมี ค วามประสงค์ จะถอดประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ มากกว่า 2+1 ด้ าน ตามที่
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มหาวิทยาลัยกาหนด อาจทาได้จนครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมและศักยภาพในการ
ดาเนินการ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีบันทึกข้อความ แจ้งไปยังคณะวิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่ง
หลังจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงแนวทางดังกล่าวแล้ว ได้มีการดาเนินการถอดประสบการณ์
การเรียนรู้จากคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ภายในคณะวิชาหรือหน่วยงานของตนเอง
3. ผลการดาเนินงานถอดความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน
แบบถอดความรู้จากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ที่ถูกส่งมารวบรวมไว้ที่หน่วยงานกลาง สามารถจาแนก
ได้ดังนี้
ประเภทของแบบถอดความรู้
จานวนแบบถอดความรู้
จานวนคณะวิชา/
(เรื่อง)
หน่วยงาน
ที่ดาเนินการถอดความรู้
ด้านเทคนิคการเรียนการสอน
28
26
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
29
27
ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
9
9
ด้านธรรมาธิปไตย
4
4
ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
6
6
ด้านนวัตกรรม
12
12
รวม
84
84
•
* คิดเป็น 33 คณะวิชา
•
และหน่วยงาน
•
ที่ไม่ซ้ากัน
4. การสังเคราะห์และสรุปผลการถอดความรู้
หลังจากที่คณะวิชาและหน่วยงานดาเนินการจัดทาแบบถอดความรู้เสร็จสิ้น คณะอนุกรรมการการจัดการ
ความรู้แต่ละด้านดาเนิน การพิจารณากลั่ นกรองแบบถอดความรู้ และนาสาระสาคัญขึ้นไปสู่ เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ ของมหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต (http://isdc.rsu.ac.th/km) และเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจภายในเข้ า มาเยี่ ย มชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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5. การนาความรู้ที่ได้จาการถอดความรู้ไปใช้ประโยชน์
5.1 ผลจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางในประเด็นความรู้ต่างๆ ที่เปิดเป็นกระทู้แสดง
ความคิด เห็ น ในเว็บ ไซต์ การจั ด การความรู้ ของมหาวิทยาลัยรังสิต (http://isdc.rsu.ac.th/km) ในส่ วน
ชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ส่งผลให้เกิดการนาความรู้ไปใช้งานจริงทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
การปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การพัฒนาเป็น Best Practice ได้ ซึ่งกระทู้ในขอบข่ายประเด็นความรู้ของแต่ละด้าน
ทีเ่ ป็นที่สนใจและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง มีดังนี้
กระทูด้ ้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การเรียนการสอน ควรมีวิธีการเรียกสตินักศึกษาให้กลับสู่บทเรียนหรือไม่ อย่างไร
อุส า ชิน วโร (คณะกายภาพบ าบั ด) ได้ ตั้งกระทู้เพื่ อขอความคิดเห็ น จากผู้ ส อนท่านอื่นๆ ว่า ขณะสอน
นักศึกษาหลายคนมักมีอาการสติห ลุด ไม่อยู่กับบทเรียน ควรใช้วิธีการเรีย กสติหรือพักการสอน ณ เวลานั้น ดี
หรือไม่ ท่านคิดว่าการพักสอนมีผลต่อเด็กที่ตั้งใจเรียนหรือไม่ วิธีการเรียกสติควรเป็นอย่างไร เช่น เกมส์ลักษณะใด
ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
นปภัช กันแพงศรี (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความคิดเห็นว่า อาจมีการใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายขึ้น
เพื่อสร้างความสนใจ และให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย สติ
ที่หลุดของนักศึกษานั้นหลุดไปอยู่กับสิ่งใด ถ้าหากหลุดไปอยู่กับ Smart Phone ก็อาจใช้ Smart Phone ให้เข้ามา
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้
ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความคิดเห็น ว่า อาจารย์ควรสังเกตว่าความสนใจของ
นักศึกษาไม่ได้จดจ่ออยู่กับบทเรียนของอาจารย์ เป็นส่วนใหญ่ของทั้งห้องหรือไม่ ถ้าใช่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้า
เป็นไปได้ว่าอาจจะให้นักศึกษาผ่อนคลาย พักเบรค ลุกไปห้องน้า ล้างหน้า ถามความต้องการของนักศึกษา และ
ความพร้ อ มที่ จ ะไปต่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เขาคิ ด ว่ า จะส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และถ้าอาจารย์กังวลว่าจะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็ถามนักศึกษาว่าความรับผิดชอบ
ของเขาต้องทาอะไรมาส่ ง พยายามหาตัว เลือกให้ นักศึกษามีส่ ว นตัดสิ นใจในความรับ ผิดชอบที่เขาต้องเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน ไม่อยากพัก เขาอาจจะเลือกทากิจกรรมอื่นๆ ที่อาจารย์ให้ตัวเลือกไว้
2. ปฏิบัติการเชิงปัญญา (Intellectual practice)
สาราญ แสงเดือนฉาย (มัลติมีเดีย) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า ตนมีความเชื่อ
ที่ว่า "ปัญญาความรู้เกิดได้จากการฝึกปฎิบัติ" จึงปรับรูปแบบ วิธีการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้อย่าง
แท้จริงก่อนการสร้างงานสรรค์งาน โดยทดลองให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 2D ANimation for Multimedia
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ออกแบบ Character ตัวละครรามเกียรติ์ให้ร่วมสมัย โดยพานักศึกษาไปดูการแสดงโขนของกรมศิลปากร เป็นการ
นาเอาภูมิปั ญญาไทยในอดีตมาบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ “ปฏิบัติการเชิงปัญญา” (Intellectual
practice) โดยเน้นการรับรู้ด้วยการผัสสะจากสถานการณ์จริงแล้วปฏิบัติการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และการ
ออกแบบให้ มี เอกลั ก ษณ์ ความเป็ น ไทยร่ ว มสมั ย นั กศึ กษามีค วามสุ ข ต่อ การเรียนรู้ และสร้างจิน ตนาการที่ ดี
ประเมินจากผลงาน ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น คือ
ชินภัศร์ กันตะบุตร (ออกแบบนิเทศศิลป์) มีความคิดเห็นว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยในรายวิชา การออกแบบ
มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ ทางสาขาฯ ก็ได้นา นักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
โต้ตอบในการนาเสนอและจัดแสดงข้อมูลของทางพิพิธภัณฑ์ ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบด้านมัลติมีเดียโต้ตอบอย่างมีคุณค่า
3. เทคนิคการสอนนักศึกษาที่เรียนอ่อน
ผศ.วันฤดี สุขสงวน (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า นักศึกษาที่เรียน
อ่อน ไม่สนใจเรียน และเข้าห้องเรียนไม่สม่าเสมอ ลอกการบ้านส่งอาจารย์ ใครมีเทคนิคการสอนอย่างไรที่จะทาให้
นักศึกษาสนใจในวิชาที่ ไม่ชอบเรียน และมีความเข้าใจจนสามารถสอบผ่านได้ ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดง
ความคิดเห็น ได้แก่
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (การจัดการสารสนเทศ) มีความเห็นว่า เทคนิคการสอนนักศึกษาที่อ่อนที่ทาแล้ว
ได้ผลมีดังนี้ 1. เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน และให้ ผู้เรียนมองเห็นข้อมูลของตนเองทุกคาบวิชา 2. จัดกิจกรรมกลุ่ม
เรียนรู้ร่วมกันโดยให้นักศึกษาที่อ่อนได้มีโอกาสได้คะแนนเก็บ 3. เลือกนักศึกษาที่อ่อนเป็นผู้นาเสนอผลการเรียนรู้
ร่วมกันหน้าชั้นเรียน 4. ขอร้อง "ห้ามการลอกงาน" และให้โอกาสหากนักศึกษาที่อ่อนประสบปัญหาในด้านต่างๆ 5.
เปิ ดโอกาสเวลาที่จะให้ เข้าพบเพื่อสร้างความไว้วางใจ อันสามารถนามาซึ่งการดูแลและให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการต่อไป
วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความเห็นว่า 1. สร้างสัมพันธภาพกับนักศึกษา เพื่อให้
เกิดความไว้วางใจ 2. ถามถึงวิธีการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ที่ได้คะแนนดี 3. ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาค้นหาเป้าหมาย
ในชีวิต 4. วางกฎ กติกา การเรียนร่วมกัน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน จากตักเตือนจนถึงไม่มี
สิทธิ์สอบ แล้วให้โอกาสนักศึกษาในการปรับตัว5. ให้เวลานอก ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนมากกว่า นักศึกษา
คนอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาเคยทาตามนี้แล้วประสบความสาเร็จ
อัชฌาณัฐ วังโสม (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความเห็นว่า เทคนิคการสอนนักศึกษาที่อ่อน ได้แก่ 1. ศึกษา
แฟ้ ม ประวัติ ส่ ว นตั ว และผลการเรีย นของนั กศึ กษา เพื่ อจะได้รู้จัก นั กศึก ษาและเข้าใจปั ญ หามากขึ้ น 2. สร้าง
สัมพันธภาพกับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ 3. พูดคุยกับนักศึกษา ให้นักศึกษาสะท้อนคิดจุดเด่น จุดด้อยของ
ตัวเอง และอาจารย์ สะท้อนกลับ 4. ทาสั ญ ญาการเรียนร่วมกันกับนักศึกษาเรื่องการพัฒ นาการเรียนและด้าน
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พฤติกรรม ควรมีบันทึกไว้ 5. อาจารย์ผู้สอนติดตามความก้าวหน้าการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะๆ ที่สาคัญคือ
อาจารย์ให้เวลากับนักศึกษาได้รู้จักตัวเอง เห็นจุดดี อาจารย์ต้องส่งเสริม เห็นจุดด้อยอาจารย์ต้องชี้ให้เห็นว่าจุดด้อย
ของเขาจะส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร
4. การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในวิชาทางด้านการบัญชี
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า จะเตรียมสอน
กันอย่างไร เช่น เราจะใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้โจทย์ปัญหาและให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มเพื่อแก้
ปัญหา และสังเกตว่านักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มย่อย ใครที่มีทักษะทัง 5 ด้าน ตามที่กาหนดใน มคอ. 3 อย่างนี้เป็น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือไม่ ซึ่งต่อกระทู้นี้ยังไม่มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
5. การใช้ google sites
จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย (คณะเทคนิคการแพทย์) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า
อยากทราบถึงประโยชน์และปัญหาที่พบในการใช้ google sites ร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
บุญสม เกษะประดิษฐ์ (วิทยาลัยนวั ตกรรมสังคม) มีความเห็นว่า ต้องการใช้ google sites ร่วมในการ
เรียนการสอน แต่ประสบปัญหาว่า ใช้ไม่เป็น และได้เคยไปเข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วแต่ก็ตามไม่ทัน
ศุภกฤต อารยะปรีชา (สถาบันการบิน) มีความเห็นว่า การใช้ google sites อาจทาไม่ได้ทั้งหมด ดังนั้น
ควรเลือกใช้ในเรื่องที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป็นเรื่องๆ ไป
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณะบัญชี) มีความเห็นว่า การสอนวิชาRSU 101 เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน แรกๆ ก็รู้สึกไม่ถนัดคะ แต่เมื่อเข้าใจวิธีการใช้มากขึ้น ก็ช่วยแบ่งเบาไป
เยอะและเหมาะกับssignment ของวิชา คือนักศึกษาตอบสั้น ๆ ยังไม่แน่ใจว่าจะนามาใช้กับวิชาที่ตนเองสอน
หรือไม่ คือ การบัญชีขั้นสูง 2 ซึ่งเต็มไปด้วยกระดาษทาการ และ งบการเงิน ท่านใดที่เชี่ยวชาญช่วยแนะนา
ทุกวันนี้ใช้ได้ในส่วนของการแนะนามคอ. 3 และ assignment และเอกสารประกอบการสอนเท่านั้น
อุสา ชิน วโร (คณะกายภาพบ าบั ด) มีความเห็ นว่า ประโยชน์ของการใช้ google sites คือ 1. อาจารย์
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้โดยไม่ต้องเก็บเอกสารที่เป็นแบบ hard copy 2. สามารถใช้ google site
เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร ระหว่ างอาจารย์ กั บ นั ก ศึ ก ษา แต่ ปั ญ หาที่ พ บ คื อ google site ยั งเป็ น ช่ อ งทางที่
นักศึกษาเข้าน้อย (อัตราการเข้าใช้งาน)
6. การใช้สื่อดิจิตอล ช่วยเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาได้
ภาวิณี เส็งสันต์ (คณะการแพทย์แผนตะวันออก) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า
การใช้สื่อดิจิตอล น่าจะช่วยเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาได้ ทั้งนี้ ในวิชา Foot Reflexology ตนได้ใช้โปรแกรม
แสดงจุดบนฝ่าเท้า กับ อวัยวะ เมื่ อชี้ที่อวัยวะ ก็จะบอกจุดบนฝ่าเท้า เมื่อบอกจุดบนฝ่าเท้า ก็จะบอกอวัยวะที่
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เกี่ยวข้องได้ ด้วยกลไกที่สามาถทาซ้าได้ด้วยตนเอง ทาให้เกิดการจดจาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็น ได้แก่
สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) มีความเห็นว่า ในสายวิชาที่ต้องฝึกทักษะกระทาต่อคนไข้
ถ้านักศึกษาเรียนรู้โดยเป็นผู้ถูกกระทา(ทาต่อตนเอง หรือผลัดกันทากับเพื่อน) จะทาให้เข้าใจและทาเป็นเร็วขึ้น สื่อ
ที่ได้ผลมากอีกอย่างคือคลิปวิดิโอ
ศุภกฤต อารยะปรีชา (สถาบันการบิน) มีความเห็นว่า การใช้สื่อดิจิตอลเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย การมี
ภาพเพื่อการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการสอบทานวิทยาการด้วยว่ามีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือแตกต่างอย่างไร
กระทูด้ ้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. การเตรียมบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กนกรัตน์ ครูกิมโสม (สถาบันวิจัย) ได้ตั้งกระทู้เพื่อให้ข้อแนะนาท่านอื่นๆ โดยอ้างอิงถึงคาแนะนาของ
รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม (คณะเทคนิคการแพทย์) ว่า การตีพิมพ์ผลงานวิจั ยถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่ค้นพบออกสู่สังคมเพื่อให้นาไปใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยมีหลาย
รูปแบบ เช่น การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ในรูปแบบโปสเตอร์ แบบปากเปล่า
และตีพิมพ์รวมเล่มผลงานวิจัยเป็นเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (proceedings) นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง
การเผยแพร่งานวิจัยผ่านทางการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับมาก โดยมีขั้นตอนโดย
เริ่มตั้งแต่ การส่งต้นฉบับงานวิจัยที่เขียนสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งจดหมายนา (cover letter) ไปยังบรรณาธิการของ
วารสาร ซึ่งจดหมายนาควรอธิบายเบื้องต้นถึงจุดเด่นและสิ่งที่งานวิจัยนี้ได้ค้นพบใหม่ จากนั้นเมื่ อบรรณาธิการ
ได้รับต้นฉบับงานวิจัยแล้วจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อน โดยบรรณาธิการอาจจะปฏิเสธถ้าเนื้อหาของงานวิจัยไม่ตรง
กั บ ขอบเขตของวารสาร หรื อ บรรณาธิ ก ารจะรั บ ไว้ ในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นเพื่ อ พิ จ ารณาจั ด ส่ ง ต่ อ ไปให้ ผู้ ป ระเมิ น
(reviewers) ส่ ว นผลของการพิ จ ารณาจากผู้ ป ระเมิน อาจจะเป็ นไปได้ 3 กรณี คื อ ตอบรับ ให้ ตี พิ ม พ์ (accept)
ส่งกลับมาปรับปรุงแก้ไข (revise) และปฏิเสธ (reject) ในปัจจุบันมีวารสารวิชาการจานวนมากให้นักวิจัยเลือก
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยแต่ละวารสารจะมีวัตถุประสงค์และ scope ในการตีพิมพ์แตกต่างกัน รวมทั้งแต่ละวารสาร
จะมีคุณภาพและมาตรฐานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเลือกวารสารให้เหมาะสมกับงานที่จะตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันมีบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการฐานข้อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอ้างอิง (impact factor) ให้กับวารสารอยู่
หลายแห่ง เพื่อจัดลาดับคุณภาพของวารสาร เช่น ฐานข้อมูลของต่างประเทศได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ใน
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ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และดัชนีอ้างอิง ISI ของบริษัท Thomson Reuters ส่วนข้อมูลที่เป็น
ของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand Citation Index (TCI) ของศูนย์อ้างอิงดัชนีวารสารไทย ภายหลังจากที่
เลื อ กวารสารที่ จ ะส่ ง ตี พิ ม พ์ ได้ แ ล้ ว ผู้ เขี ย นควรเข้ า ไปอ่ า นค าแนะน าการเขี ย นส าหรั บ ผู้ นิ พ นธ์ “Author
Guidelines” ของวารสารนั้นๆ แล้วเลือกชนิดของบทความที่จะตีพิมพ์ และทาตามรูปแบบที่วารสารกาหนด ซึ่ง
แต่ละวารสารมีรูปแบบในการเขียนและรูปแบบของเอกสารอ้างอิงที่แตกต่างกัน ส่วนประกอบพื้นฐานของต้นฉบับ
ที่เขียนส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนา วัสดุและวิธีการ ผลการทดลอง สรุปและอภิปรายผล
คาขอบคุณ และเอกสารอ้างอิง เป็นต้น จากนั้นส่งต้นฉบับงานวิจัยพร้อมทั้งจดหมายนา ไปยังบรรณาธิการ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้วารสารหลายฉบับได้ให้ผู้เขียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้โดยตรงและมีช่องทางให้ทาการส่งต้นฉบับ
งานวิ จั ย เพื่ อ ตี พิ ม พ์ ท างออนไลน์ ได้ เลย ส่ ว นมากก่ อ นถึ ง ขั้ น ตอนการรับ พิ จ ารณาของวารสารจะมี ส่ ว นของ
submission checklist ที่ให้ผู้เขียนได้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในเบื้องต้น ก่อนที่
จะทาการยื่นขอตีพิมพ์งานวิจัยกับทางวารสาร ขั้นตอนต่อมาเมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียน
สามารถติดตามผลความคืบหน้าของกระบวนการต่าง ๆ ได้ผ่านออนไลน์ หรือการเขียนจดหมายโดยตรงไปถามทาง
บรรณาธิการ ซึ่งระยะเวลาในการคอยผลจากผู้ประเมินและการพิจารณาของวารสารจะใช้เวลาเร็วช้าแตกต่างกัน
ขึ้นกับวารสารนั้น ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน ส่วนกรณีที่บทความวิจัยถูกส่งกลับมาแก้ไข
ผู้เขียนควรรีบดาเนินการแก้ไขให้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดและรีบส่งกลับคืนไปยังวารสาร โดยควรที่จะเน้นให้
ชั ด เจนว่ า ได้ ท าการแก้ ไขตามค าแนะน าของผู้ ป ระเมิ น แล้ ว ในส่ ว นใดบ้ า ง กรณี ที่ ถู ก ปฏิ เสธผู้ เขี ย นอาจน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้ประเมินแนะนา จากนั้นจึงส่งไปยังวารสารอื่นที่มีค่าดัชนีอ้างอิงที่ลดลง
ต่อไป ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ได้แก่
สมพล แพรพันธ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) มีความเห็นว่า เป็นการนาเสนอให้เห็นขั้นตอนปฏิบัติที่ดีมาก มี
เตื อ นข้ อ ควรระวัง ที่ น าไปปฎิ บั ติ ได้ จ ริ ง แต่ มี ค าถามว่ า มหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต มี ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจภาษาอั งกฤษ
(manuscript) ให้หรือไม่
รัชนีภรณ์ ณ ถลาง (สานักงานสวัสดิการสุขภาพ) และ ณิชาภัทร ฉายศรี (สานักงานกิจการนักศึกษา) มี
ความเห็นตรงกันว่า รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม ได้ให้ข้อคิดไว้ดีมาก โดยเฉพาะความคิดเห็นที่ว่าควรที่จะทางาน
วิจัย 1 ชิ้นงานให้มีระดับคุณภาพที่ดีมาก ไม่ควรแตกออกเป็นหลายชิ้นงาน ซึ่งสามารถนามาพัฒนาต่อยอดได้อีก
2. การเตรียมบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (Proceedings) ต้องทาอย่างไร
กนกรัตน์ ครูกิมโสม (สถาบันวิจัย) ได้ตั้งกระทู้เพื่อให้ข้อแนะนาท่านอื่นๆ โดยอ้างอิงถึงคาแนะนาของ
ดร.จิระพรชัย สุขเสรี (หมวดวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ คณะเภสัชศาสตร์) ว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก
ที่สาคัญในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะด้านการวิจัย ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลากรให้ดาเนินการวิจั ย เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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และ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและองค์กรได้ และเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการพัฒนาวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออาจารย์หรือนักวิจัยได้ดาเนิน
วิจัยเสร็จสิ้นแล้วการเผยแพร่ผลงานวิจัยก็เป็นแนวทางที่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ค้นพบหรือ
ศึกษาให้ผู้อื่นรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือในรูปแบบของ
การนาเสนอด้วยวาจาหรือโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ สาหรับแนวทางในการเตรียม
ความพร้ อมส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ยในที่ ป ระชุม วิช าการระดับ ชาติห รือ นานาชาติ มี รายรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference) เป็นการส่งบทความวิจัยเข้าร่วม
การน าเสนอในการประชุมวิช าการ ในรูป แบบโปสเตอร์ห รือแบบปากเปล่า โดยบทความวิจัยจะต้องผ่ านการ
พิจารณาประเมินคุณค่าและความถูกต้องจากบรรณาธิการ ข้อดีของการเผยแพร่รูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่สู่ผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอื่นได้ และเป็นการสร้างเครือข่าย
กับนั กวิจัยในสาขาเดียวกันเพิ่มขึ้น แต่มีข้อจากัดในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมจานวนมากทาให้ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็นไปได้ยาก ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
1. การค้นหางานประชุมวิชาการที่ต้องการจะนาเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของตนเอง ทั้ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ซึ่ ง งานประชุ ม วิ ช าการต้ อ งประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
บรรณาธิการ ตลอดจนพิจารณาความเกี่ยวข้องของสาขาที่ประชุมวิชาการให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย
2. ตรวจสอบเกี่ย วกับ การเผยแพร่ผ ลงานส าหรับ งานประชุม วิช าการที่ ผู้ วิจัยสนใจนั้น คื อ มี รายงาน
สื บ เนื่ อ งการประชุ ม วิช าการ (หรื อที่ เรี ย กว่า Proceedings) ด้ ว ยหรือ ไม่ หากมี ค วรเตรีย มบทความวิจั ย ฉบั บ
สมบูรณ์ (Full Paper) ไว้ด้วยเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนั้นๆ แต่ถ้างานประชุมวิชาการนั้นไม่มี รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ ผู้วิจัยสามารถนาบทความฉบับสมบู รณ์นั้นไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอื่น ๆ ได้
ต่อไป
3. การเตรียมบทคัดย่อของงานวิจัยที่จะนาไปเสนอในงานประชุมวิชาการ โดยดูรายละเอียดให้ถูกต้อง
ตามที่งานประชุมต้องการ เช่น การใช้คาขึ้นต้นชื่อเรื่องด้วยอักษรตัว ใหญ่ จานวนคา ตัวอักษรและขนาดของ
ตัวอักษร และการจัดวางรูปแบบ
4. ควรศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการนาส่งเอกสารต้นฉบับบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ เช่น
ผ่านทางอีเมล์ หรือเว็บไซต์ของงานประชุมนั้นๆ
5. ต้องศึกษาเกี่ยวกับ ค่าลงทะเบี ยนอย่างละเอียด คือ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ กาหนดการในการจ่ายวันที่
เท่ า ไหร่ การช าระเงิ น อยู่ ในรู ป แบบไหน รวมถึ ง การส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการช าระเงิน (ส่ ว นใหญ่ ก ารช าระ
ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าจะถูกกว่าการชาระในวันงานประชุม)

9

6. หาแหล่งเงินทุนที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนาเสนอและขั้นตอนการขออนุมัติการ
เดินทางในการไปนาเสนอจากหน่วยงานต้นสังกัด
7. ติดตามผลการตอบรับให้ไปนาเสนอผลงานวิจัยจากผู้จัดงานประชุม เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ควร
ศึกษารายละเอียดของวิธีการนาเสนอให้ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งผู้จัดจะแจ้งเวลาและขั้นตอนการนาเสนอมาให้
กรณี น าเสนอรู ป แบบโปสเตอร์ ควรวางแผนการเตรี ย มการจั ด ท าโปสเตอร์ ไว้ ล่ ว งหน้ า โดยศึ ก ษา
รายละเอียดที่งานประชุมกาหนดเกี่ยวกับการนาเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เช่น ขนาดของโปสเตอร์กว้าง x ยาวเท่าไร
ติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน ใช้ติดตั้งบนพื้นที่แบบใด รวมทั้งชนิดของวัสดุในการติด เช่น เจาะมุมใส่ห่วง หรือติด
ด้ว ยเทปกาว หรื อ อุ ป กรณ์ แ ขวน การออกแบบโปสเตอร์ ควรให้ เนื้ อหาที่ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาการวิจั ยที่ ส าคั ญ
เหมาะสมกับขนาดของโปสเตอร์ ไม่ให้ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป เลือกใช้สีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านได้
ชัดเจนอย่างน้อยในระยะ 1 เมตร ใช้ภาษาที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยมีการนาเสนอด้วยรูปภาพ กราฟ หรือ
ตาราง โดยเลือกเฉพาะข้อมูลที่สาคัญ และโดดเด่น การจัดพิมพ์โปสเตอร์ ควรเลือกใช้วัสดุในการพิมพ์โปสเตอร์ที่
เหมาะสม สวยงาม คงทน ไม่มันวาวหรือมีแสงสะท้อน และสามารถพกพาในระหว่างการเดินทางได้สะดวกโดยที่ไม่
เกิดการชารุดหรือเสียหายง่าย ก่อนวันงานประชุมควรมีการวางแผนเรื่องของการอธิบ ายรายละเอียดของงานวิจัย
ให้ผู้สนใจรับฟังและเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะการนาเสนอในต่างประเทศควรเตรียมเรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้
เข้าใจง่ายชัดเจน และเตรียมตอบคาถาม โดยทดลองให้ผู้อื่นช่วยอ่านและตั้งคาถามเพื่อเป็นการเตรียมหาคาตอบ
ล่วงหน้า ลดอาการตื่นเต้น เมื่อถึง วันจัดงานประชุมควรศึกษาเรื่องเวลา และสถานที่ที่ผู้จัดการประชุมกาหนดให้
ติดตั้งโปสเตอร์ล่วงหน้า
กรณีนาเสนอรูปแบบปากเปล่า ใช้เวลาในการนาเสนอคนละกี่นาที ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ สถานที่หรือ
ห้องประชุม สื่อประกอบการนาเสนอ เช่น PowerPoint ผู้จัดให้นาสื่อไปเตรียมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเวลาพูด
เมื่อไหร่ ที่ไหน เพื่อจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันตามกาหนดเวลา จากนั้นทาการออกแบบและผลิตสื่อที่จะใช้
ประกอบการนาเสนอ โดยกาหนดตาแหน่งหัวข้อเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ กราฟ หรือ ตาราง เฉพาะข้อมูลที่สาคัญ
และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง จานวนสไลด์ ขนาดและสีตัวอักษร สีพื้นสไลด์ที่เหมาะสม ดึงดูดความสนใจ
อ่ า นง่ า ย ชั ด เจน สบายตา มี ใจความส าคั ญ ที่ ต้ อ งการจะน าเสนอ โดยพิ จ ารณาให้ เหมาะสมกั บ เวลาและ
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจึงเตรียมตัวโดยการซักซ้อมการนาเสนอและใช้สื่อให้สอดคล้องกับกาหนดเวลาที่ทางผู้จัด
งานประชุมกาหนด
หลักการเขียนบทความวิจัยกรณีที่งานประชุมวิชาการนั้นๆ มีรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
การเขี ย นบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ในเชิ ง วิ ช าการที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น จะต้ อ งเขี ย นให้ ค รอบคลุ ม สาระตาม
กระบวนการวิจัย โดยเขียนให้กระชับ ครบถ้วน ชัดเจน และศึกษารูปแบบการเขียนตามที่แหล่งเผยแพร่กาหนด
เช่น รูปแบบการใช้ตัวอักษรอะไรและขนาดเท่าใด การตั้งค่าขอบกระดาษ ซึ่งส่วนประกอบของบทความวิจัยทั่วไป
มีดังนี้
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1. ชื่อเรื่อง ต้องระบุเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือมีทั้ง 2 แบบ
2. ชื่อผู้วิจัย ให้ระบุชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม รวมทั้งระบุหน่วยงานต้นสังกัด หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
และE-mail address ที่สามารถติดต่อได้ง่าย
3. บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ควรศึกษาว่าบทคัดย่อให้เขียนได้
ทั้งหมดกี่คา โดยทั่วไปความยาวไม่เกินอย่างละ 250 คา ซึ่งควรเขียนเฉพาะสาระสาคัญ ครบถ้วน ตรงประเด็น สั้น
แต่ ก ระชั บ บทคั ด ย่ อ ควรประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ตั ว แปรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการวิจัย
4. คาสาคัญ ให้ระบุคาสาคัญที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้เป็นคาค้นในระบบฐานข้อมูล ส่วนมากแล้วไม่
เกิน 5 คา
5. บทนา อธิบายภูมิหลังที่มาความสาคัญของปัญหาและเหตุผลที่นาไปสู่การศึกษาวิจัย หรือการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีแนวคิดอย่างไรในการแก้ปัญหาหรือการปรับปรุงพัฒนา พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
และสามารถตรวจสอบได้
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุว่าต้องการทาอะไรและมีจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ผู้วิจัย
ต้องการคืออะไร
7. วิธีดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงสถิติที่ใช้ในงานวิจัย (หากมี)
8. ผลการวิจัย ควรเสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ควรเลือกรูปแบบการนาเสนอ
ผลการวิจัยที่น่าสนใจ เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีตัวเลขหรือตัวแปรจานวนมาก ควรนาเสนอด้วยตารางหรือ
แผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบร่วมด้วย
9. การอภิปรายผลหรือการวิจารณ์ เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงกับวัตถุประสงค์หรือสมมติฐานการ
วิจัยที่กาหนดไว้ห รือไม่ โดยที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักทฤษฏีห รือผลการวิจัยของผู้ อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่
อย่างไร และการที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด ซึ่งการอภิปรายผลการทดลองควรใช้คาพูดที่กระชับ
เข้าใจง่าย และพร้อมระบุแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
10. สรุปผลการทดลอง ควรสรุปว่าผลการวิจัยนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่างไร ผลที่ได้รับ
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ะไรต่ อ ได้ บ้ าง และหากสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดได้ ค วรมี ก ารเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางสาหรับการวิจัยต่อไป
11. บรรณานุกรม ควรระบุรายการแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเนื้อหา (cite index) และการอ้างอิงท้ายเล่ม
โดยเลือกแหล่งข้อมูลที่สาคัญ ตามรูปแบบของแหล่งเผยแพร่นั้นๆ กาหนด
ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ได้แก่
สมพล แพรพันธ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) มีความเห็นว่า เป็นขอแนะนาที่ดี ในนาเสนอให้เห็นอีกช่องทาง
ในการนาเสนอผลงานวิจัยทาง proceeding
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ณิ ช าภั ท ร ฉายศรี (ส านั ก งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา) มี ค วามเห็ น ว่ า ดร.จิ ระพรชั ย สุ ข เสรี ให้ ค วามรู้เป็ น
ประโยชน์ในการที่จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติไ ด้เป็นขั้นตอนที่ละเอียด
เข้าใจง่าย ชัดเจนทาให้สามารถนาไปใช้แประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

3. การเขียนบทความทางวิชาการมีความสาคัญต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างไร?
กนกรัตน์ ครูกิมโสม (สถาบั น วิจัย ) ได้ตั้งกระทู้เพื่อ ให้ ข้อแนะนาท่านอื่นๆ โดยอ้างอิงถึงคาแนะนาของ
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ นพ.วรชั ย ศิ ริ กุ ล ชยานนท์ (คณะวิท ยาศาสตร์ ) ว่า บทความทางวิช าการ หมายถึ ง
บทความที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลการค้นพบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิช าการ โดยมีการเรียบเรียง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายให้ผู้อ่านเห็น ประเด็นอันอาจเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
ตลอดจนมี ก ารอ้ างอิ งแหล่ งข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ และมี ก ารเผยแพร่ในสื่ อ การพิ ม พ์ ห รือ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาการ
“มหาวิทยาลัย” ในระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง สถาบันการศึกษาสูงสุดที่มุ่งการสอนและการวิจัย
และประสาทปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา การเขียนบทความจึงมีความสาคัญในการเผยแพร่ความรู้ในการสอน
หรืองานวิจัยเพื่อให้ตอบสนองพันธะกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ถามว่า อาจารย์จะมุ่งสอนนักศึกษาให้ดีเพียง
อย่างเดียวโดยไม่ต้องทางานวิจัยได้หรือไม่ ? ขอตอบว่า ขณะนี้ทาได้ เพราะเกณฑ์ของสานักงานการอุดมศึกษา(
สกอ.) ยังยอมให้เราใช้ค่าเฉลี่ยของทั้งมหาวิทยาลัย หมายความว่า หากมีอาจารย์ที่ทาวิจัยปีละหลายๆเรื่อง จานวน
หนึ่งสามารถน ามาเผื่อแผ่ผู้ที่ไม่ทาและได้ค่าตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์ มหาวิทยาลัยนั้นก็สอบผ่าน แต่ในอนาคตด้วย
ความเห็นส่วนตัวว่าขณะนี้เป็นเพียงสถานการณ์ที่อยู่ในขั้นปรับเปลี่ยนเพื่อการเพิ่มเกณฑ์ขึ้นในอนาคต หากเรา
ประเมินสถานการณ์ที่ไม่เข้าข้างตัวเองโดยอาศัยสังเกตแนวโน้มของเกณฑ์การประเมินที่เข้มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เขาอาจไม่ยอมให้เราใช้ค่าเฉลี่ยต่อไป อาจคิดตัวเลขเป็นรายบุคคล อาจารย์ที่ไม่มีบทความวิขาการหรือทาวิจัยเลย
คงได้รับผลกระทบ เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การสอนให้ดีเป็นเรื่องที่นามาอ้างยาก เพราะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็น
นามธรรม ส่วนงานวิจัยเป็นรูปธรรมที่นับได้และประเมินคุณภาพได้ชัดเจน โดยอาศัย ข้อมูล impact factor หรือ
คุณภาพของวารสาร
คุณประโยชน์ของการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยต่อตัวอาจารย์ มีหลายประการ
1) บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ ช่วยให้
อาจารย์สามารถนาไปเป็นผลงานเพื่อขอปรับเลื่อนตาแหน่งวิชาการที่มีประสิทธิภ าพมากที่สุด หากเราพิจารณา
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เกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งวิชาการของอาจารย์จะพบว่า สิ่งที่เป็นตัวแปรที่สาคัญในการพิจารณามากที่สุด คือ
ผลงานวิจัย
2) การเขียนบทความทางวิชาการเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงว่าอาจารย์มีโอกาสพัฒ นาตนเองในด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
3) ท าให้ อาจารย์ ได้รับ การยอมรับ ในแวดวงนักวิช าการทั้ งในมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ โดยที่อาจไม่เคยรู้จักหรือเคยพบนักวิชาการเหล่านั้น แต่เขารู้จักเราจากผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจ
4) การส่งบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยและได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการ
ยอมรับหรืออ้างอิงสูง (impact factor สูง) ตัวอาจารย์เองจะเกิดความปิติอย่างสูง และเป็นความสุขที่บรรยายไม่
ถูก ต้องลองประสบด้วยตัวเอง
5) ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น เนื่องจากการเขียนบทความทางวิชาการฝึกให้สามารถวิเคราะห์ วิ
พากย์ และรู้ในเนื้อหาต่างๆได้ลึกซึ้งดีกว่า เราอาจสามารถตอบคาถามต่างๆแก่นักศึกษาได้ลึกซึ้งเกินความคาดหวัง
ของเขา หรือเกินกว่าสิ่งที่เขาได้จากการค้นในสื่ออีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
6) ทาให้อาจารย์มีความมั่นคงในวิชาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในบริบทปัจจุบัน
ทุกมหาวิทยาลัย มีการตั้งเกณฑ์ให้อาจารย์ที่รับใหม่ต้องได้ตาแหน่งวิชาการภายใน 3 ปี ขณะนี้ยังใช้บังคับเฉพาะ
อาจารย์ใหม่ แต่ในอนาคต อย่าได้ประมาท ข้อบังคับนี้อาจขยายวงมากระทบอาจารย์เก่าก็เป็นได้ ผมยังคิดว่าหาก
อาจารย์มีตาแหน่ งวิชาการที่เหมาะสมตามอายุการทางาน จะทาให้ อาจารย์มีความมั่นใจในการทางานร่วมกับ
อาจารย์ใหม่ และได้รับการยอมรับจากเขามากขึ้น อนึ่งมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อในต่างประเทศ เช่น MIT, Harvard
อาจารย์ส่ วนใหญ่ เป็ น ระดับ ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งวิช าการมีเป็นส่ว นน้อยมาก และผมคิดว่า
อาจารย์ในกลุ่มหลังนี้คงทางานด้วยความไม่ค่อยเป็นสุขนัก นอกจากจะมีความ ผมเชื่อว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ของเราคงอยากให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
ส่วนประโยชน์ของการเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์ที่เกิดกับสถาบัน หรือ มหาวิทยาลัย ได้แก่
1) บทความวิชาการที่มีคุณภาพและจานวนมากพอ จะทาให้มหาวิทยาลัยได้ชื่อเสียงเป็นที่อ้างอิงทางด้าน
นวัตกรรม หรือ สร้างองค์ความรู้ให้สังคม และหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร เราย่อมมีโอกาส
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ หรือ ชั้นแนวหน้าของภูมิภาคได้ อย่าคิ ดว่า มหาวิทยาลัยเอกชน ไม่สามารถ
เอาชนะมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก า มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น ามี ชื่ อ เสี ย งและได้ รั บ ความนิ ย มมากกว่ า
มหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น Harvard, Columbia, Princeton ล้วนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งสิ้น
2) การมีป ริมาณงานวิจั ย ที่ มากพอ และมีอาจารย์ที่ได้ ตาแหน่งวิช าการที่ มากพอ ทาให้ มหาวิทยาลั ย
สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันการศึกษาโดยไม่สร้างความยากลาบากแก่อาจารย์หรือฝ่ายบริหารเลย
และไม่ต้องกังวลกับเกณฑ์ที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ ทาให้สามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
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โดยสรุป ผมคิ ดว่า การเขี ย นบทความวิช าการโดยเฉพาะอย่ างยิ่งบทความวิจัยเป็ น สิ่ งจาเป็ นส าหรับ
อาจารย์ ในมหาวิทยาลั ย ปั จ จุบั น ยังอาจเห็ นผลกระทบกับตัวอาจารย์ไม่ชัดเจน แต่ในอนาคต คาดว่าน่าจะมี
ผลกระทบ เนื่องจากปั จจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ 1) การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เนื่องจากผลของ AEC และมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง 2) ความคาดหวังของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปมิได้หวังเพียง
ปริญญา แต่หวังได้คุณภาพเพื่อประกันการตกงาน 3) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เปลี่ยนไป ที่ชื่นชมการ
ตอบคาถามซึ่งไม่สามารถหาได้จากการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ 4) การประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันการ
ประเมิน ซึ่งนับวันจะเข้มข้นมากขึ้น ผมรู้ดีว่าอาจารย์เกือบทุกท่านมีงานสอนที่ค่อนข้างจะล้น แต่คิดว่า ถึงเวลา
แล้วที่อาจารย์ควรทบทวนดูสักนิดโดยเอาอนาคตเป็นตัวตั้ง ผมเชื่อว่า หากบริหารเวลาให้ดี โดยจัดเวลาสาหรับการ
สอน และเกลี่ยภาระการสอนในระหว่างอาจารย์ด้วยกันให้ดี หรือใช้สื่อการสอนอื่นแทนการสอนบรรยาย น่าจะ
สามารถจัดสรรเวลาสาหรับการทาวิจัย เขียนบทความ ให้เหมาะสมกันโดยถ้วนหน้า และทุกคนก็จะได้ตาแหน่ง
วิชาการตามเจตนารมณ์ของตนเอง และมหาวิทยาลัย
ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ได้แก่
สมพล แพรพันธ์ (คณะเทคนิคการแพทย์) มีความเห็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยา
นนท์ ได้ให้แรงกระตุ้น และแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการทาวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
รัชนีภรณ์ ณ ถลาง (สานักงานสวัสดิการสุขภาพ) มีความเห็นว่า ในหัวข้อนี้นอกจากจะสนับสนุนอาจารย์
ให้ทาผลงานวิจัยแล้ว ในฐานะที่ตนเองเป็นบุคคลากรในสายสนับสนุน มีความคิดเห็นว่าควรมีการสนับสนุนหรือ
เสริมแรงกระตุ้นให้บุคลากรในสายสนับสนุนมีผลงานวิจัยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)
ณิชาภัทร ฉายศรี (สานักงานกิจการนักศึกษา) มีความเห็นว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุล
ชยานนท์ สร้างแรงจูงใจในการเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง และเข้าใจว่าทา
ได้ไม่ยากอย่างที่คิด มีประโยชน์ต่อตัวเราและสถาบันอย่างมาก เป็นการท้าทายตัวเอง
กระทูด้ ้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1. จะสอนให้นักศึกษารู้เรื่องได้อย่างไร หากต้องสอนใช้ภาษาอังกฤษ
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆว่า จะสอนให้
นักศึกษารู้เรื่องได้อย่างไร หากต้องสอนใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหามาก แต่รู้ว่าสาคัญและจาเป็น แต่กลัวว่า
เนื้ อหาวิชาที่เป็ นความรู้จะไม่ได้ การใช้ภ าษาจะไม่ดี เป็นเรื่องท้าทายความกล้าหาญของครูอย่างเรามากที่พูด
ภาษาอังกฤษไม่เก่ง ถ้าเราจะเริ่มเป็นทวิภาษา คงต้องส่งเสริมกันอย่างหนัก โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต่อกระทู้นี้
มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
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ศรั ณ ย์ ธิติ ลั ก ษณ์ (วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมสั งคม) มี ค วามเห็ น ว่ า ควรเริ่ ม จากการสร้ างสื่ อ การสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษก่อน แล้ว พยายามสอดแทรกภาษาเข้าไปที่ละนิด ๆ อาจใช้การตั้งคาถามเป็นภาษาอังกฤษ และให้
ทดลองตอบคาถาม สาหรับนักเรียนไทยต้องใช้เวลา
อุษา วงษ์อนันต์ (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความเห็นว่า มีระบบที่น่าสนใจมากที่อาจนามาใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ คือ เป็นโปรแกรมจาลองสังคม 3 มิติ หรือ VIRTUAL WORLD (โลกเสมือนจริง) ทุกคนใช้งานได้ฟรี
ผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกคนจะได้ควบคุม "AVATAR" หรือตัวละครเสมือนหนึ่งตน โดยสามารถท่องเที่ยวไปยังโลกของ
SECOND LIFE เรียนในห้องเรียนโลกเสมือน เรียนภาษา พูดคุยกับชาวต่างชาติทั่วโลก ช๊อปปิ้ง ท่องเที่ยว เข้าฟัง
งานสัมนา เปิดแกลอรี่ สามารถปรับเข้ากับการเรียนการสอน สามารถทาเป็น PROJECT ได้ หรือกระทั่งเปิดธุรกิจ
ขายสินค้าในโลกเสมือนจริง โครงการนี้เกิดจากการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต เกี่ยวกับกลยุทธ์ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ดีและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และการเตรียมพร้อมด้าน
การศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาช่วยพัฒนา
ความเป็นนานาชาติ คือ โปรแกรมโลกเสมือนสามมิติ (SECOND LIFE) ในปีการศึกษา 2555 ทางศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้ ร่วมกับสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมจัดตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (RSU VIRTUAL
CAMPUS) ขึ้น ซึ่งจะเป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรก ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดง
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ
2. อยากทราบวิธีการที่จะทาให้นักศึกษามั่นใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษได้
อภิรัตน์ กังสดารพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆว่า
อยากทราบวิธีการที่จะทาให้ นักศึกษามั่น ใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษได้ ขอความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งต่อ
กระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ฉัตรปกรณ์ ประเสริ ฐ สั งข์ (คณะนิ เทศศาสตร์) มี ความเห็ น ว่า ในส่ วนตั ว ตนเองเชื่ อว่าความกล้ าของ
นักศึกษาต่องมาจากการใช้บ่อยๆ โดยไม่มีความอาย โดยตนเองจะเน้นในเชิงของกิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็นเชิง
กลุ่มบ้าง คู่บ้าง ให้นักศึกษารู้สึกว่าเล่น มากกว่าเรียน จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย และลืมเรื่องการอายไป เพราะ
ส่วนใหญ่จะอายว่าตัวเองจะพูดผิด วิธีที่ใช้ เป็นการเล่นเกมส์ hotseat คือให้แข่งเป็นกลุ่มและมีคะแนนล่อใจ เด็กๆ
สนุก และไม่อายในภาษาเลย เพราะจดจ่ออยู่กับคะแนน
ดร.จิรัช ฌา วิเชียรปัญญา (การจัดการสารสนเทศ) มีความเห็ นว่า สร้างจุดเริ่มต้นที่เล็กๆ นั่นคือ มอบ
หมาย ให้ผู้เรียนอ่านบทความภาษาอังกฤษที่สั้ น ภาษาไม่ยาก ให้ผู้เรียนอ่าน และสรุปสาระสาคัญ และนามาพูด
หน้าห้อง พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทาให้ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ยาก
อีกต่อไป
สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค (คณะพยาบาลศาสตร์) มีความเห็นว่า แนะนาให้นักศึกษาแสดงออก และให้
กาลังใจเมื่อพูดออกมาแล้ว โดยให้การชื่นชมในความกล้า และฝึกให้นักศึกษาคนอื่น เวียนกันทาบ่อยๆ นอกจากนี้
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ฝึกช่วยกันแปลความหมาย ใช้เวลาในห้องเรียนสั้นๆ เป็นการเสริมความรู้ และความเข้าใจ มั่นใจในการพูด
เสริมแรงทางบวกบ่อยๆ เมื่อทากันจนเป็นเรื่องปกติแล้วการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก็จะไม่เป็นเรื่องที่น่าอายอีก
ต่อไป เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการพูด หากนักศึกษาคนใดเริ่มชอบ อาจต่อยอดโดยการทาให้เป็น Everyday
English จะทาให้ทักษะการพูดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
กระทู้ด้านยึดมั่นคุณธรรม/นาการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีกระทู้
กระทู้ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
1. การบริหารงานประกันคุณภาพ
ดร.นิ่ ม นวล วิ เศษสรรพ์ (คณะบั ญ ชี ) ได้ ตั้ ง กระทู้ เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น จากผู้ ส อนท่ า นอื่ น ๆว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงแนวคิดการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ น่ าจะต้องติดตามว่ามีผ ลกระทบต่อคุณ ภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะกระบวนการบริห ารหลั กสู ตรอย่างไรเนื่องจาก เมื่อเริ่มลงมือศึกษาและทารายงานระดับ
หลักสูตร พบว่า กระบวนการหรือระบบและกลไกการบริหารหลักสูต ร คงต้องปรับกระบวนทัศน์กันใหม่ ที่ผ่านมา
มุ่งพั ฒ นาคุณ ภาพนั กศึ กษาและบั ณ ฑิ ต ของเราอย่างเต็ม ที่ แต่จุด อ่อนคือ การน าผลการประเมิน มาใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น อาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่เราขาด feedback ที่แท้จริง อาจต้องเป็นข้อมูล
ที่ละเอียดและลึกกว่านี้ ไม่ทราบว่าคิดมากไปหรือเปล่า ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ผศ.ดร.วรรณี ศุขสาตร (วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์) มีความเห็นว่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง น่าจะมีการคุย
ร่วมกันในประเด็นที่ต้องปรับแก้ไข เพื่อรองรับการประกันคุณภาพต่อไป
2. การใช้หลักธรรมสาหรับการบริหาร
ผศ.วันฤดี สุขสงวน (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆว่า ผู้บริหารควรมี
หลั กธรรมพรมวิห าร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการทางาน หรือไม่ ท่านเห็ นด้ว ยหรือมีความคิดเห็ น
อย่างไร ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณะบัญชี) มีความเห็นว่า เห็นด้วยมากที่สุดเลย ยอมรับว่าการเป็นผู้บริหารที่ดี
เป็นเรื่องยากจริง
ผการัตน์ จาปาน้อย (คณะเศรษฐศาสตร์) มีความเห็นว่า การเจริญพรหมวิหาร เป็นหลักธรรมที่สมควร
น าไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไม่ ว่าจะอยู่ ในบทบาทหรือ สถานภาพใด มี อ านิ ส งส์ ที่ ยิ่ งใหญ่ ดั งพระสู ต ร (ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า)
3. รู้เรื่องทาได้
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สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ
ว่า ความท้าทายของอาจารย์ คือทาอย่างไรให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้และทาให้เป็น ความท้าทายนี้ต่างจากระบบตะวันตก
ตรงที่ว่าเขามีพื้นที่ให้นักคิดและนักทา แต่ของเราจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจน ประเด็นคือ ควรมีการแยกหรือไม่ ?
หากแยกแล้วจะมีกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร ผมเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มที่คนสอนต้ องคิด แล้วคนสอนคิดเป็น
หรือไม่ ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่

ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) มีความเห็นว่า นักศึกษาและผู้สอนเป็นมิตรซึ่งกันและกัน
นั กศึกษาควรถูกสอนให้ มีระบบคิด ระบบจัดการภายในตัวเองที่ ดี เช่นในการตอบคาถามในงานที่ ต้องส่ งเป็ น
ประจาททุกครั้ง นักศึกษาควรมีโครงสร้างการเขียน การจัดระบบความคิด จัดระบบการเขียน การส่งเสริมให้มี
ระบบความคิดที่เป็ นตรรกะเช่นนี้ เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และอาจารย์เองจะต้องเติมขั้น ตอน
เพื่อให้นักศึกษาคิดให้เป็นระบบด้วย
กระทู้ด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม
1. อะไรคือนวัตกรรมสังคม
สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ
ว่า อะไรคือนวัตกรรมสังคม อยากทราบว่าแต่ละท่านจะให้คานิยามอยางไรเพราะเหตุใด ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ชนัฐนันท์ มณฑาทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) มีความเห็นว่า นวัตกรรมสังคม มาจากคาว่า "นวัตกรรม
(Innovation)" กับ "สังคม (Social)" -นวัตกรรม(Innovation) หมายความถึง การทาให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น เป็น
ลักษณะการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคิด การกระทา กระบวนการ การสร้าง/การผลิตเป็นลักษณะ
ในเชิงบวกคือทาให้ดียิ่งขึ้น –สังคม (Social) ก็หมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน รู้จักกัน มาอยู่รวมกัน มี
ลักษณะเชิงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ แต่ถ้าเป็น "นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)" ก็น่าจะหมายความ
ถึง สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
อภิรัตน์ กังสดารพร (วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) มีความเห็นว่า นวัตกรรม เป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
และสิ่งนั้นต้องเป็นผลสาเร็จเป็นรูปธรรม ที่ใช้ได้จริง นวัตกรรมสังคม จึงเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นใน
สังคมที่เป็นรูปธรรม หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวาทกรรม คิดว่าสิ่งนั้นไม่น่าเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสังคม
อุสา ชินวโร (คณะกายภาพบาบัด) มีความเห็นว่า นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ๆที่เกิดทันยุค ทันสมัยและต้อง
ใช้ได้จริงสังคม คือ การอยู่ร่วมกัน ของสิ่งที่มีอยู่ทั้งมีชีวิตและไม่ มีชีวิต รวมทั้งสิ่งที่เห็นและไม่สามารถเห็นได้ เช่น
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ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีอยู่ในสังคม ดังนั้น "นวัตกรรมสังคม" ก็คือสิ่งใหม่ๆในสังคมที่เป็นไปในแนวทางที่พัฒนา
ตามยุคที่เป็นอยู่
2. ทิศทางของมหาวิทยารังสิตที่ก้าวสู่มหาวิทยาลัยการวิจัยและนวัตกรรม
ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า ทิศทางของ
มหาวิทยารังสิตที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเรื่องดีมาก แต่ How to คงต้องช่วยกัน
คิด เพราะเป็นการขยับเขยื้อนเชิงระบบเลย ก้าวแรกคือ กาหนด KPI เพื่อ Identify ชัดๆ ไม่ควรทาแบบคลุมเครือ
อะไรก็ได้เป็นนวัตกรรม และคงต้องมีตัวแทนหน่วยงานระดมสมอง ดังนั้นในบริบทของคณะวิชาตัองมีหน่วยงาน
เรีย กว่า ศูน ย์ความเป็ น เลิ ศทางนวัตกรรม ซึ่งคงเป็นศูนย์ที่รวบรวมนั กนวัตกรรมที่มาจากคณะวิช าต่างๆ หรือ
คั ด เลื อ กเข้ ามาใหม่ เพื่ อ ท ารั บ ผิ ด ชอบลงมื อ ท าสร้ า งสรรค์ งานจริ ง และสอนให้ น้ อ ยลงหรื อ ไม่ ต้ อ งสอนเลย
เช่นเดียวกับสถาบันวิจัยที่น่าจะมีบทบาทการทาวิจัยเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
ได้แก่
ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ (คณะวิทยาศาสตร์) มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการตั้งศูนย์นวัตกรรมระดับคณะ
ผศ.วันฤดี สุขสงวน (คณะบัญชี) มีความเห็นว่า จะถือว่าเป็นผลงานของคณะหรือของบุคคล ถ้าบุคคลทา
แล้วคณะบอกว่าคณะไม่ได้รับประโยชน์ด้วย เพราะเป็นผลงานส่วนบุคคล ใช้ในการประกันคุณภาพไม่ได้
3. สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือชุมชนในเมืองเอก
ผศ.วันฤดี สุขสงวน (คณะบัญชี) ได้ตั้งกระทู้เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอนท่านอื่นๆ ว่า อยากสร้างอาชีพ
และรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่บริเวณถนน เลียบคลองเปรมประชากร บริเวณทาง 5 บาท
เพื่อสร้างอาชีพ ช่วยเหลือความเป็นอยู่ การดารงชีพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปั ญหาอาชณากรรม ใครมี
วิธีการอะไรดีๆ ช่วยแนะนาด้วย ซึ่งต่อกระทู้นี้ มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้แก่
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร (คณะบริหารธุรกิจ) มีความเห็นว่า แนะนาให้สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นแถบนี้ ทาให้
คนมีรายได้และคนที่ผ่านได้สินค้าท้องถิ่นที่ราคาไม่สูงและคุณภาพดี
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