แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ สายวิชาการ
เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
ความเป็ นเลิศ ทางวิ ชาการของสถาบั นอุ ดมศึก ษาจะเกิด ขึ้น ได้ ต้อ งให้ค วามส าคั ญในการพัฒ นา
อาจารย์อันจะส่งผลไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลทีต่ ามมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
(Guskey, 2000) อาจารย์ ที่ มี คุ ณภาพจะช่ ว ยชี้ แ นะบั ณ ฑิ ตให้ คิ ด ได้ อ ย่ างมี เ หตุ ผ ลมีคุ ณ ธรรมจริย ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชี พจึงกล่าวได้ว่า “คุณภาพอาจารย์สะท้อนคุณภาพบัณฑิต” (เพียงตา
สาตรักษ์, 2543 : 7)
การสอนและการผลิ ต ผลงานทางวิ ชาการเป็ น สิ่ง ส าคั ญ ของการเข้ าสู้ ตาแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จะต้ องได้รั บ การแก้ ไ ขปรั บ ปรุง โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ก ารจู ง ใจให้ อ าจารย์ รั กงานและ
มีจิตสานึกในการทางาน สร้างองค์ความรู้ ความสามารถ เนื่องจากต้องใช้ความมุ้งมั่น ความเพียรพยายามและ
ความมานะอดทน การพัฒนาอาจารย์ ให้เกิดทัศนคติ ความรู้ความสามารถด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ
จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าสู้ตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่สาคัญ 2 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนที่
หนึ่ง คือ ตัวอาจารย์เอง และ ส่วนที่สองคือ การสนับสนุนของสถาบัน(เกริกเกียรติ์ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2541 : 8)
ซึ่ง การเข้าสู่ ต าแหน่ง ทางวิช าการของอาจารย์ สิ่ง หนึ่ง ที่จะต้อ งยื่นเพื่อขอต าแหน่ง คือ เอกสาร
ประกอบการสอน โดย เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) ทั้งเอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
ความสาคัญต่อการศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และการศึกษาด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาและผู้ สนใจทั่วไป การเขียนเอกสารประกอบการสอน
โดยทั่วไปมีหลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตาราหรือหนังสือ แต่แตกต่างกันใน
เรื่องขอบข่ายของเนื้อหาซึ่งยึดคาอธิบายรายวิชาเป็นหลักและรูปแบบซึ่งมีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมประกอบ
ดัง นั้น ในการที่อาจารย์จะพัฒนาตนเองเพื่ อเข้าสู่ตาแหน่ง ทางวิชาการนอกจาจะต้อ งได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดแล้ว ยังต้องมีการสร้างทัศนคติต่อตนเองในการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตั้ง ไว้ จึงจาเป็นที่ต้องมีการแสวงหาองค์
ความรู้ในประเด็น “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางสาหรับคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาต้นเองสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหาแรงจูงใจและปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
3. เพื่อจัดการองค์ความรู้เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

3. ผู้ใช้ความรู้
คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้
ดาเนินการในรูปคณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ
2561
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ประชุมทบทวนวางกรอบการจัดทาประเด็นการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมมีมติในการพัฒนางานเดิมที่เคยได้ดาเนินการ
มา คื อ เรื่ อ ง “เทคนิ ค การท าเอกสารประกอบการสอนเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ” เนื่ อ งเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นสิ่งสาคัญที่ขาดไปไม่ไ ด้ ในการใช้ยื่นเพื่อ ขอเข้าสู่ ตาแหน่ง ทางวิชาการ ทั้ง การจัดท า
เอกสารประกอบการสอนเป็นสิ่วที่ต้องเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามกรอบคาบรรยายรายวิชา ดังนั้นจึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษา เพื่อแสวงหาเทคนิคในประเด็นต่างๆ ทั้งการเลือกรายวิชา การวางแผนในการ
จัดทา ปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการจัดทาเอกสารประกอบการสอน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพสาหรับการยื่น
เป็นเอกสารประกอบในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากรอบเดิม
คณะกรรมการจัด การความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ปีง บประมาณ 2561 ประชุ ม
วางแผนในการแสวงหากลุ่มตัวอย่างอาจารย์ผู้เคยใช้เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้เรื่อง “เทคนิคการทา
เอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” เดิมที่ทางคณะกรรมการเคยได้จัดไว้ โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาจารย์สายสังคม จานวน 4 ท่าน 2) กลุ่มอาจารย์สายภาษา
จานวน 2 ท่าน และ 3) กลุ่มอาจารย์สายศิลป์ จานวน 2 ท่าน รวมจานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key
information) จานวน 8 ท่าน โดยทางคณะกรรมการ แบ่ง ทีมงานในการลงเก็ บข้อมูล 3 ทีม ทีมละ 3 ท่าน
รวม 9 ท่าน ในการติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key information) เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล
เทคนิ ค การท าเอกสารประกอบการสอนเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ง ทางวิ ช าการ โดยการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก
(In depth interview)
ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็น
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประชุมคณะ
กรรม เพื่อทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สรุปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับประเด็น “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่องค์ความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” ประกอบด้วย 1)
การนาเสนอผลงานผ่านเวทีประชุมบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการจั ด การความรู้ ข องคณะ เสนอผลงานที่ ไ ด้ สั ง เคราะห์ จ ากการสั ม ภาษณ์
ต่อบุคลากรของทางคณะ เปิดรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานการจัดการความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการ

ทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ” ให้สมบูรณ์มายิ่งขึ้น 2) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
สื่อแผ่นพับจัดวางที่จุดลงชื่อปฏิบัติทางานของทางคณะ และผ่านสื่อออนไลน์ของทางคณะ
5. ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ในการศึกษา “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง ทางวิชาการ” พบองค์
ความรู้จากการศึกษาดังนี้
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
1.ต้องการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 1.ทาตามเกณฑ์ตามหน้าที่ที่
1.เป็นหน้าที่ของอาจารย์
2.ความก้าวหน้าในอาชีพ
กาหนด
2.เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนตัว
3.ต้องการค่าตอบแทนประจา 2.มีความท้าทาย ความสามารถ 3.เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง
ตาแหน่ง
ส่วนตัว
4.ต้องทาตามเกณฑ์การประเมิน 3.ต้องการการยอมรับทาง
คุณภาพอาจารย์
วิชาชีพจากภายนอก
5.ต้องการการยอมรับชื่อเสียง 4.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูง ใจในการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ สามารถแบ่งปัจจัยได้ 2 ประเด็นคือ
ปัจจัยภายใน ที่มีผลการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) เป็นหน้าที่ของอาจารย์ 2) เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนตัว 3) เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง 4) มีความท้าทาย
ความสามารถส่วนตัว 5) ต้องการการยอมรับทางวิชาชีพจากภายนอก 6) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง
7) ต้องการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 8) ความก้าวหน้าในอาชีพ 9) ต้องการค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง และ
10) ต้องการการยอมรับชื่อเสียง
ปัจจัยภายนอก ที่มีผลการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) ทาตามเกณฑ์ตามหน้าที่ที่กาหนด และ 2) ต้องทาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
5.2 เทคนิคทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การวางแผน (Plan)
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
1. วางแผนล่วงหน้า
1. ศึกษาคาอธิบายรายวิชา(ดูคา
2. ศึกษา มคอ.2 (คาอธิบาย)
2. เตรี ย มเนื้ อ หาให้ค รอบคลุ ม สาคัญ+กาหนดหัวข้อ)
3. ออกแบบเนื้ อ หา+รวบรวม จากแหล่งต่างๆ
2. จัดสรรเวลาในการทาและมี
ตาราเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรอบระยะเวลา
4. ศึกษาคู่มือการทาผลงานฯ
3. วางโครงเนื้อหา
ในขั้นการวางแผน ต้องมีการวางกรอบแนวทางในการจัด ทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่ง ทางวิชาการ โดยวางกรอบให้ ครอบคลุมเนื้อหาสาระและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้าน

ตาม มคอ.2 วางกรอบโครงร่างเนื้อหาโดยทาเป็นสารบัญหลัก กาหนดหัวข้อในแต่ละบทที่จะนาข้อมูลมาลงเป็น
เนื้อหา และวางกรอบระยะเวลาในการค้นคว้า พร้อมช่วงเวลาในการจัด ทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
การทา (Do)
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
1. จัดทาเนื้อหา 8 บท บทละ 1. จัดทาเนื้อหา 7-8 บท
20 หน้า
2. ทาช่วงเวลา 02.00-05.00 น.
2. ค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหา 3. ใช้เวลาประมาณ 2 ปี
ตลอดเวลาที่เขียน
4. ค้นคว้ าข้อมูล จากแหล่ง สาร
3. ท าช่ ว งหลั ง เลิ ก สอน/ สรเทศต่า งๆ ตลอดช่ ว งที่ ท า
ช่วงเวลาที่ว่าง
ผลงาน
4. ใช้เวลา1-2ปี
5. เขียนเนื้อหาเป็นเค้าโครงไว้
และนาไปใช้สอนจริ งแต่ละบท
เพื่อปรับปรุงในเทอมถัดไป

กลุ่มสายศิลป์
1. เริ่มจากการทาวิจัยแล้วนา
องค์ ความรู้ที่ ไ ด้ม าต่ อยอดเป็ น
เอกสารฯ
2. ทาช่วงเวลา 20.00-03.00 น.
หรือช่วงเวลาว่าง
3. ค้นคว้าจากแหล่งปฐมภูมิ

ในขั้นตอนลงมือปฏิบัติการจัดทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีการ
แบ่งบทเนื้อหาตามที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วจานวน 7 บท เริ่มทาการสืบค้นเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากห้องสมุด และสื่อออนไลน์ โดยวางแผนในการทาไม่เกิน 1 – 2 ปี ใช้ช่วงเวลาหลัง เลิ กสอนหรือเวลา
ว่างเว้นจากการสอนในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงอาจใช้เวลา
ในช่วงกลางคืนระหว่าง 20.00 – 03.00 น. ซึ่งเป็นห่วงเวลาที่เงียบสงบ เหมาะแก่การคิดในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน
ตรวจสอบ (Check)
กลุ่มสายสังคม
กลุ่มสายภาษา
1. ติดตาม/ค้นคว้าเนื้อหาจาก 1. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แหล่งสารสนเทศใหม่ๆ
เนื้อหาจากแหล่ง อื่นในระหว่าง
2. ทดลองใช้สอนจริง
ที่ทดลองใช้จริง
3. ส่ ง ต ร ว จ รู ป แ บ บ /เ ข้ า 2. อ่านทบทวนเองก่อนส่ง ขอ
โครงการขอทุนเขียนผลงาน
ผลงานฯ
4. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. น าไปทดลองใช้ ส อนเพื่ อ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง
4. ส่งตรวจรูปแบบ
5. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

กลุ่มสายศิลป์
1. ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ผู้เ ชี่ย วชาญทางวิ ชาชี พ ช่ ว ย
อ่านเนื้อหาให้
2. ส่งตรวจรูปแบบ
3. แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนตรวจสอบการจัดทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ มีหลากหลาย
รูปแบในการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1) ทดลองนาเอกสารประกอบมาใช้สอนจริงก่อนหนึ่งภาคเรียนเพื่อหา

จุดบกพร่องด้วยต้นเอง 2) ให้นักศึกษาช่วยตรวจสอบคาผิด 3) ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ
พิจารณาอ่านปรับแก้เอกสารให้ และ 4) ส่งเอกสารประกอบการสอนเข้าร่ วมโครงการขอทุนการเขียนผลงาน
ซึ่งจะได้รับคาแนะนาจากผู้ทรงในการปรับแก้ไขให้เอกสารปกระกอบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
กลุ่มสายสังคม
1. เกิดความสับสนในการเรียบ
เรี ย งและใช้ เ วลานานในการ
สังเคราะห์นาน
2. มีปัญหาในการจัดการตนเอง
3. มี ปั ญ หาในการจั ด สรรเวลา
และความมีวินัยในตนเอง
4. เนื้อหาที่ต้องใช้

ปรับปรุง (Apply)
กลุ่มสายภาษา
กลุ่มสายศิลป์
1. มี ปั ญ หาในด้ า นสุ ข ภาพเกิ ด 1. ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
ภาวะความเครียดในการเขีย น 2. มี ค วามสั บ สนในเนื้ อ หาที่
ผลงาน
เรียบเรียง
2. ขาดแคลนแหล่ ง อ้ า งอิ ง ที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
3. มี ภาระงานสอนมากเกิน ไป
จัดสรรเวลาได้ยาก

ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าเอกสารประกอบการสอนเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เมื่อดาเนินการตรวจสอบแล้วตามกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะพบถึงปัญหาในประเด็นขอบเขตของเนื้อหาที่
มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่ทันสมัยตามกระแสปัจจุบัน อันส่งผลกระทบต่อการหาแนวทางการแก้ไขเนื้อหา
ต่อไป สิ่งที่สามารถทาได้คือ ต้องมีการจัดสรรเวลา และพิจารณาทีละประเด็นที่มีเนื้อหาไม่คลอบคลุม หรือ
เนื้อหาไม่ทันสมัย และทาการวางแผนใหม่เพื่อทาการสืบค้นให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องตามคาแนะนาของผู้ที่ได้มีการ
ตรวจสอบเนื้อหาให้
6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (เทคนิค วิธีการ เคล็ดลับ)
ในการศึก ษา “เทคนิค การทาเอกสารประกอบการสอนเพื่ อเข้า สู่ตาแหน่ ง ทางวิช าการ” ได้ มี
การศึกษาปัจจัยแบ่งเป็น
6.1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คือ
ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยด้านองค์การ อันได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ การทางานของผู้บริหาร
และการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังแนวคิดของ คลาร์ก (พงษ์พัชรินทริ์ พุทธวัฒนะ, 2545 : 43)
ที่กล่าวว่าวัฒนธรรมในระบบอุ ดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่อ รู ป แบบการประพฤติป ฏิ บั ติ ต นในการด าเนิ นงานด้ า นวิช าการของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย
ดังนั่นมหาวิ ทยาลัย จาเป็นที่ต้องมี การพัฒนาระบบสวัสดิ การหรือวิธี การสร้างแรงจูง ใจให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกและเจตคติที่สัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในการทาเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจาเป็นต้องใช้ ทฤษฎี การจูงใจซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปของค่าตอบแทน รางวัล เงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการ
ปัจจัยภายใน คือ ตัวอาจารย์ โดยอาจารย์ที่จะทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ต้องมีเจตคติต่อการทาเอกสารประกอบการสอน ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์เห็นคุณค่า ให้ความสาคัญ
ตลอดจนอดทน อุทิศเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 55) ที่ กล่าวว่า อาจารย์ต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ
ตนด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ มีความรั บผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจึงจะ
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการทาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป โดยอาจารย์ต้องมีการตั้งเป้าหมายและ
วางแผนในการขอตาแหนงทางวิชาการ ใช้ความรู้ ความสามารถ กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
ตลอดจนการศึกษาระเบียบการและกฎเกณฑ์ในการยื่นเสนอเอกสาประกอบการสอนในการเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการ
6.2 เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ สามารถสรุปตามกรอบ
ได้ดังนี้
ขั้นตอนที่การวางแผน
1) ต้องทาการศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด โดยศึกษาหลักสูตรเพื่อมุ่งให้เกิดความรู ความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวม
2) ศึก ษาคาอธิบายรายวิชาที่จะเขี ยนเอกสารประกอบการสอน วัตถุ ประสงค์ ของรายวิ ช า
จานวนหน่วยกิต จานวนคาบเรียน เพื่อจัดทาแผนการสอนที่เป็นระบบ
3) การตั้งชื่อเรื่องของเอกสารประกอบการสอนจะต้องเป็นไปตามชื่อรายวิชา
4) การจัดทาโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เป็ นบท แต่ละบทเป็นเรื่องหรือหัวข้ อ
เพื่อให้เกิดความลุ่มลึกของเนื้อหา ความชัดเจน ในการลาดับเนื้อหาโดยภาพรวมของแต่ละบทและของเอกสาร
ประกอบการสอน
ขั้นการดาเนินการ
ในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ต้องลงมือปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ วิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอนควรอยู่ ในรูปลักษณ์ ของการบรรยาย อธิบายการอ้ างเหตุผล
การใช้ ภ าษาที่ เ ป็ น ภาษาวิ ช าการ กะทั ด รั ด ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย อาจมี เ ครื่ อ งมื อ ประกอบอธิ บ ายเช่ น
ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและดึงดูดความสนใจ ทั้งต้อง
คอยเข้าร่วมอบรมค่ายผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังต้องแสวงหากลุ่มกัญญาณมิตร ในการช่วยเหลือกัน
ในการกระตุ้นให้เกิดการทางานและค่อยให้คาปรึกษากัน
ขั้นตอนการตรวจสอบ
ในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ต้องแสวงหาวิธีการในการ
ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่ง จาเป็นต้องอาศัยลูกศิษย์ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนกัญญาณมิตรให้
การช่วยเกลาช่วยตรวจสอบในเนื้อของเอกสารประกอบการสอน
ขั้นตอนการปรับปรุง
ในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เมื่อพบประเด็นที่ผิดพลาด
อันประกอบด้วย ความคลุมเครือของเนื้อหา ความไม่ชัดเจนของเนื้อหา เนื้อหาขาดในบางประเด็นต้องเริ่มจาก
การตั้งสติ และทาการวางแผนในการกาหนดประเด็นสืบค้นใหม่ และค่อยๆทาการปรับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

7. การนาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ของการจัดทาผลงาน “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่ง ทาง
วิชาการ” ประกอบด้วย
7.1 ต่ อ อาจารย์ ผู้ ส อน เทคนิ ค ข้ า งต้ น เอื้ อ ต่ อ การเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการจัดทาเอกสารประกอบการเข้า
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการต่อไปได้
7.2 ต่อหน่วยงาน ผลการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ ในการพัฒนา
อาจารย์ สร้ างมาตรฐาน สร้า งการจูง ใจให้อ าจารย์รั กและมุ่ ง ผลิ ตผลงานทางวิช าการ และสนับ สนุน ให้ มี
หน่วยงานในการช่วยเหลือให้คาแนะนา อานวยความสะดวก เพื่อพัฒนาผลงานเข้าสู่การขอตาแหน่ง ทาง
วิชาการ
7.3 ต่อวงการการศึกษา “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการจัดมีทาเอกสารประกอบการสอนของแต่ละบุคคลที่ไ ด้ลงมือ
ปฏิบัติมา ทั้งยังทราบถึงเทคนิคในแต่ละประเด็นทั้งกรอบการวางแผน กรอบการวางโครงร่าง การสืบค้นเนื้อหา
การแบ่งห่วงเวลาในการลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบเนื้อหา และแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อให้ไ ด้
ผลงานเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
1. แบบประเมินผลการเข้าร่วมประชุมนาเสนอ “เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ”
2. แบบสอบถามตรวจสอบข้ อ มู ล การยื่ น ข้ อ เสนอวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
3. หน่วยงานที่ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมกิจกรรม NRRU Show & Share 2018
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