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องค์ความรู้จากชุมชนนักปฏิบัติด้านการวิจัย 
(Cop-research) 

เร่ือง ประสบการ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

การวางแผน 
1. ให้วางเป้าหมาย คือ การสร้างนวัตกรรมและการท างานให้ดีที่สุด ให้ผลงานออกมาดี และมีประโยชน์ 

ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายว่าคือ การขอ ผศ.หรือ รศ. มิฉะนั้นจะสร้างความกดดันและความเครียดให้กับ
ตนเอง 

2. นอกจากตั้งเป้าหมายในระดับการสร้างผลงานแล้ว วิทยากรบางท่านยังตั้งเป้าหมายของตัวเอง คือ  
“การเป็นนักวิชาการ” แล้วดูว่านักวิชาการต้องท าอย่างไรบ้าง คือ ขอต าแหน่งทางวิชาการ การไป 
conference ต่างประเทศ และการสะสมผลงาน เป็นต้น 

3. ควรวางแผนในการขอต าแหน่งทางวิชาการไปตลอดเส้นทาง ทั้ง ผศ.และ รศ. ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วิชาที่สอน ยกตัวอย่างเช่น สอนอยู่ 2 วิชา วิชาหนึ่ง (ท่ีควรจะเก็บไว้ตอนขอ รศ.) เขียนต าราเผื่อขอ 
ผศ.ไปแล้ว กล่าวคือ เขียนต าราที่ยากในการขอ ผศ. ไปแล้ว เวลาขอ รศ.ก็ไม่มีต าราที่ยากกว่าหรือ
ลึกซึ้งกว่าให้เขียนแล้ว ต้องคิดใหม่ เสียเวลา  

4. ศึกษาเกณฑ์ เงื่อนไข และผลงานทางวิชาการท่ีต้องใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง ศึกษา
course outline ซ่ึงต าราต้องเขียนใหส้อดคล้องกับ outline 

5. การวางแผนงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีการเริ่มต้นผลิตผลงานที่ต่างจากตลาด โดยเลือก
หัวข้อที่แตกต่าง เขียนในเชิง implication โดยพิจารณาว่าจะน าไปใช้กับกลุ่มใด 

6. หลายท่านเริ่มสร้างผลงานวิชาการ โดยเริ่มจากการท าต าราก่อน แล้วจึงผลิตผลงานวิจัย มีบางท่าน
เริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนแล้วจึงท าต ารา ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์หรือโอกาสของแต่ละท่าน 

เทคนิคในการสร้างผลงานวิชาการ 
เทคนิคการเขียนต ารา 
1. ต้องศึกษาและอ่านจากตัวอย่างต าราที่ดีจ านวนมาก เช่น ต าราจากต่างประเทศ ศึกษารูปแบบการ

เขียน เช่น ค าน า index ด้านท้ายเล่ม จะท าให้ต าราดูดีมีมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ต าราต่างประเทศจะมี
ดัชนีค า  

2. ประสบการณ์จากการสอนมีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เขียนสามารถก าหนดการเขียนได้ เช่น เรื่องใดที่
พบว่านักศึกษามักไม่ค่อยเข้าใจ การเขียนต้องขยายเรื่องนั้นให้มากขึ้น และต้องเขียนให้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้อ่าน  

3. การเขียนค าน าควรเขียนให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของต ารา รวมทั้งแรงบันดาลใจ สามารถเขียนได้
หลายหน้าแต่ต้องมีเนื้อหาสาระ ไม่เป็นน้ าท่วมทุ่ง 

4. การเขียนต าราในแต่ละบทควรมีวัตถุประสงค์ช่วงต้นบท และควรมีบทสรุปตอนท้ายบท 
5. ผลงานของนักศึกษาซึ่งได้จากการเรียนการสอนในวิชา ผู้เขียนสามารถน ามาเป็นตัวอย่างในต าราได้ 
6. สามารถน าลูกเล่นต่างๆ มาใช้เพ่ือท าให้ต าราให้มีชีวิตชีวา เช่น การใส่รูป แผนผัง ตาราง กลอน 

ลูกเล่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยศึกษาจากการอ่านต าราของผู้อื่น และออกแบบให้สวยงาม 
รวมทั้งหน้าปกต้องสวยงาม 

7. ส าคัญมาก คือ การน าข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ ต้องมีการเขียนอ้างอิง และควรบันทึก Source 
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(อ้างอิง) ทันที มิฉะนั้นจะใช้เวลานานกว่าจะหา/สืบค้นเจอใหม่อีกครั้ง 
8. การหา reader ช่วยอ่านต ารา เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้เขียนได้น าต าราไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ยิ่งอ่านมาก

คนยิ่งดี  ผู้เขียนต้องยอมลงทุนในส่วนนี้บ้าง  แม้แต่นักศึกษาก็ควรให้ช่วยงานเพราะเป็นผู้ใช้ต ารา
โดยตรง  

9. การใช้ค าในต าราต้องให้คงเส้นคงวา (consistency) เนื่องจากการท าต าราต้องใช้เวลานาน อาจท าให้
ค าท่ีใช้ไม่เหมือนเดิมได้ 

10. การเขียนต าราต้องวางแผนให้มีการเผื่อเวลาส าหรับให้ผู้อ่ืน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิช่วยอ่านให้ 
11. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเขียนต าราให้สะดวกข้ึน เช่น 

- ในโปรแกรม word จะมี function ที่ชื่อว่า navigation ซึงช่วยสร้างสารบัญให้อัติโนมัติ รวมทั้ง
สารบัญรูปภาพ และสารบัญตาราง และยังช่วยสร้าง ค าส าคัญ (Index) ในท้ายเล่มให้ด้วย 

- โปรแกรม visio เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการท ารูปภาพ 
- โปรแกรม Endnote ใช้ส าหรับการท าบรรณานุกรมด้านท้ายเล่ม 

 
เทคนิคการสร้างงานวิจัย 
1. เลือกหัวข้อที่ตรงกับสาขาที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เลือกหัวข้อที่แตกต่างและท้าทาย 
3. การเขียนอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ควรเขียนให้มาก เพราะเป็นเรื่องส าคัญ 
 
เทคนิคการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ควรมั่นใจในคุณภาพของผลงานตนเองก่อนจึงค่อยยื่น วิทยากรท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ให้คะแนนตนเองถึง 
90% ก่อนจึงจะยื่นส่งผลงาน” เพราะอย่างไรแล้ว ผลงานเหล่านั้นจะถูกส่งออกไปยัง Reader ภายนอก
มหาวิทยาลัย และ Reader เหล่านั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถ้าผลงานไม่ดีพอจะโดนแก้ไขมากมีปัญหามาก 

2. ศึกษาระเบียบการยื่นขอต าแหน่งให้แน่ชัด รวมทั้งศึกษารูปแบบการเขียนต าราให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
เสียเวลา 

3. ปรึกษาผู้รู้ ซึ่งอาจเป็น หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่เคยผ่านการขอต าแหน่งมาแล้ว 
เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาหลงทาง ผู้ให้ค าปรึกษามีความส าคัญมาก ได้แก่ ผู้ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย การ
เขียน และการใช้ภาษา 

4. ผลงานที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการไม่จ าเป็นต้องมากชิ้น สิ่งส าคัญน้อยชิ้นก็ได้แต่ต้องมีคุณภาพ 
 

อุปสรรคและปัญหา 
1. ปัญหาหลักของการสร้างผลงานทางวิชาการ คือ เรื่องของเวลา เนื่องจากงานประจ าและงานแทรก ท าให้

การผลิตผลงานทางวิชากรขาดความต่อเนื่อง 
2. อุปสรรคมีอยู่ตลอด แต่เหนื่อยก็พักและพยายามตั้งรับกับสิ่งที่เข้ามา เท่านั้นเอง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. อดทนให้มาก ตั้งใจมุ่งม่ัน ให้แข่งกับตัวเองอย่าแข่งกับคนอ่ืน และดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ตัวเอง 
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2. ต้องจัดการเรื่องเวลา และปรับวิธีการท างานให้มีความยืดหยุ่น เช่น 
- ช่วงใดท่ีว่างจะลงมือท าผลงานทันที ต้อง make time 
- อยู่มหาวิทยาลัยท างานของมหาวิทยาลัย  อยู่บ้านท างานวิชาการ 
- งานประจ าท าให้เสร็จ 10.00 น. หลังจากนั้นท างานจรหรืองานแทรก หลัง 19.00 เป็นเวลาของ

ตนเอง 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ในระดับนานาชาติ การไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ การไม่มีค่าในสังคม จะไม่ได้รับการยอมรับและ
จดจ า (recognize) ซ่ึงต าแหน่งทางวชิาการท่ีถูกยอมรับและจดจ าคือ ต าแหนง่ รศ. ข้ึนไป 

2. ผลงานที่ร่วมสร้างกันหลายคน ก็ต้องก าหนดสัดส่วนให้ชัดเจน โดยแสดงหลักฐานสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมและระบุถึงภาระการท างานชิ้นนั้นๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสัดส่วน ซึ่งถ้าผลงานจะน ามายื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการจะต้องมีสัดส่วนที่ดี 

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของนักศึกษาไม่ควรน าผลการประเมินจาก assessment 
online เพราะจ านวนผู้ตอบจะน้อยเกินไป ให้พริ้นแจกให้นักศึกษาตอบในห้องเรียน 

4. เวลามีความคิดใหม่ๆ เกิดข้ึน ให้บันทึกหรือจดโน้ตทันที เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเขียนต่อไป 
5. สมุดโน้ตและปากกามีความส าคัญ เวลามีความคิด (Idea) เกิดข้ึนต้องรีบบันทึกไว้  รวมทั้งต้องอ่าน

มากๆ  และการเปิดหูเปิดตา ไปเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง จะช่วยให้เกิด Idea จะบันทึกไว้ สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้จะถูกน ามาประมวลเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ 

6. เสนอให้ส านักพิมพ์ ช่วยออกแบบ template และออกแบบกระบวนการจัดพิมพ์ให้สะดวกและง่าย
ขึ้น 

7. การแบ่งระหว่างหนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 
1) หนังสือเขียนส าหรับคนทั่วไปอ่าน 
2) ต าราใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนในวิชา อาจเขียนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบทใดบทหนึ่งใน

สาระทั้งหมดในคอร์สก็ได้ 
3) เอกสารประกอบการสอน เอกสารรวบรวมในชั้นเรียน มีการประเมินผล และรวบรวมเย็บเล่ม

เท่านั้นไม่มีการพิมพ์ออกมาเผยแพร่ สามารถน าต ารามาทดแทนได้ แต่ต ารานั้นต้องตาม Course 
description ซึ่งเอกสารประกอบการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพถูกยกระดับมีคุณภาพใกล้เคียง
กับต ารามาก 

 

 


