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เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
1. ที่มาและความส าคัญ  
 ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา
อาจารย์อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลท่ีตามมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
(Guskey, 2000) อาจารย์ท่ีมีคุณภาพจะช่วยช้ีแนะบัณฑิตให้คิดได้อย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรม        
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการประกอบอาชีพจึงกล่าวได้ว่า “คุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณภาพบัณฑิต” (เพียงตา  
สาตรักษ์, 2543 : 7) 
  การสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการเป็นส่ิงส าคัญของการเข้าสู้ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยเริ่มต้ังแต่การจูงใจให้อาจารย์รักงานและ          
มีจิตส านึกในการท างาน สร้างองค์ความรู้ ความสามารถ เนื่องจากต้องใช้ความมุ้งมั่น ความเพียรพยายามและ
ความมานะอดทน การพัฒนาอาจารย์ให้เกิดทัศนคติ ความรู้ความสามารถด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ    
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าสู้ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยท่ีส าคัญ 2 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนท่ี
หนึ่ง คือ ตัวอาจารย์เอง และ ส่วนท่ีสองคือ การสนับสนุนของสถาบัน(เกริกเกยีรติ์ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2541 : 8) 
 ซึ่งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ส่ิงหนึ่งท่ีจะต้องยื่นเพื่อขอต าแหน่ง คือ เอกสาร
ประกอบการสอน โดย เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือส่ืออื่นๆ ท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) ท้ังเอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง  ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ท้ังการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน และการศึกษาด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป การเขียนเอกสารประกอบการสอน
โดยท่ัวไปมีหลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต าราหรือหนังสือ แต่แตกต่างกันใน
เรื่องขอบข่ายของเนื้อหาซึ่งยึดค าอธิบายรายวิชาเป็นหลักและรูปแบบซึ่งมีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมประกอบ  
 ดังนั้น ในการท่ีอาจารย์จะพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการนอกจาจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดแล้ว ยังต้องมีการสร้างทัศนคติต่อตนเองในการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต้ังไว้  จึงจ าเป็นท่ีต้องมีการแสวงหาองค์
ความรู้ในประเด็น “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางส าหรับคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาต้นเองสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาหาแรงจูงใจและปัจจัยท่ีท่ีส่งผลต่อการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 2. เพื่อศึกษาเทคนิคการเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. เพื่อจัดการองค์ความรู้เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 



3. ผู้ใช้ความรู้ 
 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
 ด าเนินการในรูปคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2561 
 ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 ประชุมทบทวนวางกรอบการจัดท าประเด็นการจัดการความรู้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยท่ีประชุมมีมติในการพัฒนางานเดิมท่ีเคยได้ด าเนินการ
มา คือเรื่อง “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” เนื่องเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นส่ิงส าคัญท่ีขาดไปไม่ได้ในการใช้ยื่นเพื่อขอเข้าสู่ ต าแหน่งทางวิชาการ ท้ังการจัดท า
เอกสารประกอบการสอนเป็นส่ิวท่ีต้องเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามกรอบค าบรรยายรายวิชา ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในการศึกษา เพื่อแสวงหาเทคนิคในประเด็นต่างๆ ท้ังการเลือกรายวิชา การวางแผนในการ
จัดท า ปัจจัยต่างๆ ท่ีสนับสนุนต่อการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพส าหรับการยื่น
เป็นเอกสารประกอบในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากรอบเดิม 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุม
วางแผนในการแสวงหากลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้เคยใช้เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการท า
เอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” เดิมท่ีทางคณะกรรมการเคยได้จัดไว้ โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาจารย์สายสังคม จ านวน 4 ท่าน 2) กลุ่มอาจารย์สายภาษา 
จ านวน 2 ท่าน และ 3) กลุ่มอาจารย์สายศิลป์ จ านวน 2 ท่าน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key 
information) จ านวน 8 ท่าน โดยทางคณะกรรมการ แบ่งทีมงานในการลงเก็บข้อมูล 3 ทีม ทีมละ 3 ท่าน 
รวม 9 ท่าน ในการติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key information) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก           
(In depth interview) 
 
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็น 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุมคณะ
กรรม เพื่อท าการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับประเด็น “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 
 
 ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561  ได้มีการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย 1) 
การน าเสนอผลงานผ่านเวทีประชุมบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ เสนอผลงานท่ีได้สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์          
ต่อบุคลากรของทางคณะ เปิดรับฟังแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการ



ท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ให้สมบูรณ์มายิ่งขึ้น 2) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
ส่ือแผ่นพับจัดวางท่ีจุดลงช่ือปฏิบัติท างานของทางคณะ และผ่านส่ือออนไลน์ของทางคณะ 
  
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้  
 ในการศึกษา “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” พบองค์
ความรู้จากการศึกษาดังนี้ 
 5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 
1.ต้องการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 
2.ความก้าวหน้าในอาชีพ 
3.ต้องการค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง 
4.ต้องท าตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพอาจารย์  
5.ต้องการการยอมรับช่ือเสียง 

1.ท าตามเกณฑ์ตามหน้าท่ีท่ี
ก าหนด  
2.มีความท้าทาย ความสามารถ
ส่วนตัว 
3.ต้องการการยอมรับทาง
วิชาชีพจากภายนอก 
4.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง 

1.เป็นหน้าท่ีของอาจารย์  
2.เป็นความมุ่งมั่นต้ังใจส่วนตัว 
3.เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง  
 

  
 จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ สามารถแบ่งปัจจัยได้ 2 ประเด็นคือ  
 ปัจจัยภายใน ท่ีมีผลการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย  
1) เป็นหน้าท่ีของอาจารย์ 2) เป็นความมุ่งมั่นต้ังใจส่วนตัว 3) เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง 4) มีความท้าทาย 
ความสามารถส่วนตัว 5) ต้องการการยอมรับทางวิชาชีพจากภายนอก  6) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง   
7) ต้องการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 8) ความก้าวหน้าในอาชีพ 9) ต้องการค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และ    
10) ต้องการการยอมรับช่ือเสียง 
 
  ปัจจัยภายนอก ท่ีมีผลการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1) ท าตามเกณฑ์ตามหน้าท่ีท่ีก าหนด และ 2) ต้องท าตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 5.2 เทคนิคท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

การวางแผน (Plan) 
กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 

1. ศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา มคอ.2 (ค าอธิบาย) 
3. ออกแบบเนื้อหา+รวบรวม
ต าราเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ศึกษาคู่มือการท าผลงานฯ 

1. วางแผนล่วงหน้า 
2. เตรียมเนื้อหาให้ครอบคลุม
จากแหล่งต่างๆ 

1. ศึกษาค าอธิบายรายวิชา(ดูค า
ส าคัญ+ก าหนดหัวข้อ) 
2. จัดสรรเวลาในการท าและมี
กรอบระยะเวลา 
3. วางโครงเนื้อหา 

  
 ในขั้นการวางแผน ต้องมีการวางกรอบแนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยวางกรอบให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน 



ตาม มคอ.2 วางกรอบโครงร่างเนื้อหาโดยท าเป็นสารบัญหลัก ก าหนดหัวข้อในแต่ละบทท่ีจะน าข้อมูลมาลงเป็น
เนื้อหา และวางกรอบระยะเวลาในการค้นคว้า พร้อมช่วงเวลาในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  

การท า (Do) 
กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 

1. จัดท าเนื้อหา 8 บท บทละ 
20 หน้า 
2. ค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหา
ตลอดเวลาท่ีเขียน 
3. ท า ช่วงหลัง เลิกสอน /
ช่วงเวลาท่ีว่าง 
4. ใช้เวลา1-2ปี 
5. เขียนเนื้อหาเป็นเค้าโครงไว้
และน าไปใช้สอนจริงแต่ละบท
เพื่อปรับปรุงในเทอมถัดไป 

1. จัดท าเนื้อหา 7-8 บท 
2. ท าช่วงเวลา 02.00-05.00 น. 
3. ใช้เวลาประมาณ 2 ปี 
4. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสาร
สรเทศต่างๆ ตลอดช่วงท่ีท า
ผลงาน 

1. เริ่มจากการท าวิจัยแล้วน า
องค์ความรู้ท่ีได้มาต่อยอดเป็น
เอกสารฯ 
2. ท าช่วงเวลา 20.00-03.00 น. 
หรือช่วงเวลาว่าง 
3. ค้นคว้าจากแหล่งปฐมภูมิ 

  
 ในขั้นตอนลงมือปฏิบัติการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีการ
แบ่งบทเนื้อหาตามท่ีได้มีการวางแผนไว้แล้วจ านวน 7 บท เริ่มท าการสืบค้นเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังจากห้องสมุด และส่ือออนไลน์ โดยวางแผนในการท าไม่เกิน 1 – 2 ปี ใช้ช่วงเวลาหลังเลิกสอนหรือเวลา
ว่างเว้นจากการสอนในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงอาจใช้เวลา
ในช่วงกลางคืนระหว่าง 20.00 – 03.00 น. ซึ่งเป็นห่วงเวลาท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การคิดในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน 
 

ตรวจสอบ (Check) 
กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 

1. ติดตาม/ค้นคว้าเนื้อหาจาก
แหล่งสารสนเทศใหม่ๆ 
2. ทดลองใช้สอนจริง 
3. ส่ ง ต ร ว จ รู ป แ บ บ /เ ข้ า
โครงการขอทุนเขียนผลงาน 
4. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาจากแหล่งอื่นในระหว่าง
ท่ีทดลองใช้จริง 
2. อ่านทบทวนเองก่อนส่งขอ
ผลงานฯ 
3. น าไปทดลองใ ช้สอนเพื่ อ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง 
4. ส่งตรวจรูปแบบ 
5. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1. ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ช่วย
อ่านเนื้อหาให้ 
2. ส่งตรวจรูปแบบ 
3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

  
 ขั้นตอนตรวจสอบการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีหลากหลาย
รูปแบในการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1) ทดลองน าเอกสารประกอบมาใช้สอนจริงก่อนหนึ่งภาคเรียนเพื่อหา



จุดบกพร่องด้วยต้นเอง 2) ให้นักศึกษาช่วยตรวจสอบค าผิด 3) ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ 
พิจารณาอ่านปรับแก้เอกสารให้ และ 4) ส่งเอกสารประกอบการสอนเข้าร่วมโครงการขอทุนการเขียนผลงาน 
ซึ่งจะได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงในการปรับแก้ไขให้เอกสารปกระกอบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

ปรับปรุง (Apply) 
กลุ่มสายสังคม กลุ่มสายภาษา กลุ่มสายศิลป์ 

1. เกิดความสับสนในการเรียบ
เรียงและใช้เวลานานในการ
สังเคราะห์นาน 
2. มีปัญหาในการจัดการตนเอง 
3. มีปัญหาในการจัดสรรเวลา
และความมีวินัยในตนเอง 
4. เนื้อหาท่ีต้องใช้ 

1. มีปัญหาในด้านสุขภาพเกิด
ภาวะความเครียดในการเขียน
ผลงาน 
2. ขาดแคลนแหล่งอ้างอิงท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหา 
3. มีภาระงานสอนมากเกินไป
จัดสรรเวลาได้ยาก 
 

1. ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
2. มีความสับสนในเนื้ อหาท่ี
เรียบเรียง 

  
 ขั้นตอนการปรับปรุ งการจัดท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้า สู่ต าแหน่งทางวิชาการ             
เมื่อด าเนินการตรวจสอบแล้วตามกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะพบถึงปัญหาในประเด็นขอบเขตของเนื้อหาท่ี
มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่ทันสมัยตามกระแสปัจจุบัน อันส่งผลกระทบต่อการหาแนวทางการแก้ไขเนื้อหา
ต่อไป ส่ิงท่ีสามารถท าได้คือ ต้องมีการจัดสรรเวลา และพิจารณาทีละประเด็นท่ีมีเนื้อหาไม่คลอบคลุม หรือ
เนื้อหาไม่ทันสมัย และท าการวางแผนใหม่เพื่อท าการสืบค้นให้ได้เนื้อหาท่ีถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ท่ีได้มีการ
ตรวจสอบเนื้อหาให้ 
  
6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)   
 ในการศึกษา “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ได้มี
การศึกษาปัจจัยแบ่งเป็น 
 6.1 ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
    ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยด้านองค์การ อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ การท างานของผู้บริหาร 
และการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังแนวคิดของ คลาร์ก (พงษ์พัชรินทริ์ พุทธวัฒนะ, 2545 : 43)   
ท่ีกล่าวว่าวัฒนธรรมในระบบอุดมศึกษาท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อรูปแบบการประพฤติปฏิบัติตนในการด าเนินงานด้านวิชาการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 
    ดังนั่นมหาวิทยาลัย จ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาระบบสวัสดิการหรือวิธีการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพได้เต็มท่ีเพื่อให้เกิดความรู้สึกและเจตคติท่ีสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการท าเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องใช้ ทฤษฎี การจูงใจซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปของค่าตอบแทน รางวัล เงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการ 
    ปัจจัยภายใน คือ ตัวอาจารย์ โดยอาจารย์ท่ีจะท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ต้องมีเจตคติต่อการท าเอกสารประกอบการสอน ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญ 
ตลอดจนอดทน อุทิศเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งสอดคล้องกับ



แนวคิดของ วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 55) ท่ีกล่าวว่า อาจารย์ต้องตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจึงจะ
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการท าผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพต่อไป โดยอาจารย์ต้องมีการต้ังเป้าหมายและ
วางแผนในการขอต าแหนงทางวิชาการ ใช้ความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
ตลอดจนการศึกษาระเบียบการและกฎเกณฑ์ในการยื่นเสนอเอกสาประกอบการสอนในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 6.2 เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สามารถสรุปตามกรอบ
ได้ดังนี้ 
    ขั้นตอนท่ีการวางแผน 
    1) ต้องท าการศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด โดยศึกษาหลักสูตรเพื่อมุ่งให้เกิดความรูความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวม 
    2) ศึกษาค าอธิบายรายวิชาท่ีจะเขียนเอกสารประกอบการสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนคาบเรียน เพื่อจัดท าแผนการสอนท่ีเป็นระบบ  
    3) การตั้งช่ือเรื่องของเอกสารประกอบการสอนจะต้องเป็นไปตามช่ือรายวิชา 
    4) การจัดท าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เป็นบท แต่ละบทเป็นเรื่องหรือหัวข้อ 
เพื่อให้เกิดความลุ่มลึกของเนื้อหา ความชัดเจน ในการล าดับเนื้อหาโดยภาพรวมของแต่ละบทและของเอกสาร
ประกอบการสอน 
 
    ขั้นการด าเนินการ 
    ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องลงมือปฏิบัติตามแผนท่ี
วางไว้ วิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอนควรอยู่ในรูปลักษณ์ของการบรรยาย อธิบายการอ้างเหตุผล     
การใช้ภาษาท่ีเป็นภาษาวิชาการ กะทัดรัด ชัดเจน เข้ าใจง่าย อาจมีเครื่องมือประกอบอธิบายเช่น 
ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนท่ี ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและดึงดูดความสนใจ ท้ังต้อง
คอยเข้าร่วมอบรมค่ายผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังต้องแสวงหากลุ่มกัญญาณมิตร ในการช่วยเหลือกัน
ในการกระตุ้นให้เกิดการท างานและค่อยให้ค าปรึกษากัน 
 
    ขั้นตอนการตรวจสอบ 
    ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องแสวงหาวิธีการในการ
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยลูกศิษย์  ผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนกัญญาณมิตรให้
การช่วยเกลาช่วยตรวจสอบในเนื้อของเอกสารประกอบการสอน 
 
    ขั้นตอนการปรับปรุง 
    ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อพบประเด็นท่ีผิดพลาด 
อันประกอบด้วย ความคลุมเครือของเนื้อหา ความไม่ชัดเจนของเนื้อหา เนื้อหาขาดในบางประเด็นต้องเริ่มจาก
การตั้งสติ และท าการวางแผนในการก าหนดประเด็นสืบค้นใหม่ และค่อยๆท าการปรับแก้ไขในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้เนื้อหาท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 



7. การน าไปใช้ประโยชน์  
 ประโยชน์ของการจัดท าผลงาน “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ” ประกอบด้วย 
 7.1 ต่ออาจารย์ ผู้สอน เทคนิคข้างต้นเอื้อต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดท าเอกสารประกอบการเข้า
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไปได้ 
 7.2 ต่อหน่วยงาน ผลการศึกษา ใช้เป็นขอ้มูลในการเสนอแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ ในการพัฒนา
อาจารย์ สร้างมาตรฐาน สร้างการจูงใจให้อาจารย์รักและมุ่งผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้มี
หน่วยงานในการช่วยเหลือให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนาผลงานเข้าสู่การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 7.3 ต่อวงการการศึกษา “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” 
ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคในการจัดมีท าเอกสารประกอบการสอนของแต่ละบุคคลท่ีได้ลงมือ
ปฏิบัติมา ท้ังยังทราบถึงเทคนิคในแต่ละประเด็นท้ังกรอบการวางแผน กรอบการวางโครงร่าง การสืบค้นเนื้อหา 
การแบ่งห่วงเวลาในการลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบเนื้อหา และแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม เพื่อให้ได้
ผลงานเอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ   
 
8. วิธีหรือเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 
 1.  แบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุมน าเสนอ “เทคนิคการท าเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ”  
 2.  แบบสอบถามตรวจสอบข้อมูลการยื่นข้อเสนอวิจัยในช้ันเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 3.  หน่วยงานท่ีส่งบทความแนวปฏิบัติท่ีดีเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2018 
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กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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บุคคลอ้างอิง 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายสังคม 
ผศ.สถิต จ าเริญ    สังกัด : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ผศ.ดร. สุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี สังกัด : หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต 
ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ สังกัด : หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต 
ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส  สังกัด : หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์ 
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายภาษา 
ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร  สังกัด : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสายศิลป์ 
ผศ.ดร.นวลรวี จันทร์ลุน  สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎศิลป์ไทย 
ผศ.เรขา อินทรก าแหง  สังกัด : หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานาฎศิลป์ไทย   
 
10. ประวัติผู้เขียน  
- ผศ.ว่าท่ี ร.อ.คธาวุธ พลโคตร 
- สถานท่ีท างาน : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
- ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี พ.ศ.2548 
   ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบ) 
(รบ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี พ.ศ.2548 
   ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) (รป
ม.)  สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปี พ.ศ.2552 
   ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- อีเมล : katawut.p@nrru.ac.th 
- หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9985678 
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ผศ. สายยนต์ ชาวอุบล 
ผศ.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ 
อาจารย์มยุรี แคนตะ 
อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร 



อาจารย์สิริกร บุญสังข์ 
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อาจารย์สุพิชญา วงศ์ค าสาย 
อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร 
อาจารย์เปรมกมล สถิตเดชกุญชร 
อาจารย์สุธิดา วรรธนะปกรณ์ 


