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ท ำไมต้องท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 หลำยคนมองภำพของกำรท ำผลงำนเพ่ือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตกต่ำงกัน บำงคนอำจมองว่ำ
เป็นภำระงำนที่เพ่ิมเติมเข้ำมำจำกงำนประจ ำ บำงคนมองว่ำไม่ใช่หน้ำที่ หรือแม่แต่บำงคนอำจมองว่ำไม่รู้จะท ำ
ไปเพื่ออะไร 
 ควำมจริงแล้วต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัย ไม่ใช่เรื่องของควำมอยำกหรือควำม
สนใจของแต่ละบุคคล หำกแต่มันเป็น “หน้ำที่” และเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญำณของกำรเป็นครูที่มีอยู่ในตัวตน  
จิตวิญญำณของควำมพยำยำมในกำรพัฒนำตนเองเพ่ือพัฒนำงำนและที่ส ำคัญคือกำรพัฒนำตำมหน้ำที่ของกำร
เป็น “คร”ู เพรำะค ำว่ำ “คร”ู ก็ดูจะมีคุณค่ำมำกกว่ำคนที่รับจ้ำงสอน 
 แม้ว่ำกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์จะเป็นเรื่องของตัวบุคคล หำกแต่พิจำรณำให้ละเอียดแล้ว
จะพบว่ำมันคือ “หน้ำที่” ด้วยเหตุผลส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 1.  อำจำรย์จ ำ เป็นจะต้องพัฒนำวิทยฐำนะทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน  ซึ่ งปัจจุบัน
สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งได้สร้ำงกฎเกณฑ์ขึ้นมำเพ่ือเป็นกรอบ “บังคับ” ให้อำจำรย์พัฒนำตนเอง ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคม 
 2. เพ่ือกำรเป็นแบบอย่ำงของผู้มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรให้แก่
ตนเองและสถำบัน กำรท ำหน้ำที่ “ครู” เครื่องมือส ำคัญคือควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวตน ด้วยควำมที่
สังคมปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว องค์ควำมรู้ที่ไม่ได้รับกำรขัดเกลำและพัฒนำจะกลำยเป็นควำมรู้
ที่ล้ำหลังและไม่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์อันใดได้ และกำรท ำหน้ำที่ของกำรเป็นครูก็ดูจะไร้ควำมหมำย 
เพรำะว่ำไม่ได้ท ำให้คนและสังคมนี้เจริญก้ำวหน้ำขึ้นแต่ออย่ำงใด ในขณะเดียวกันสถำบันกำรศึกษำที่มีบุคลำกร
ไม่มีกำรพัฒนำตนเองก็จะกลำยเป็นสถำบันที่ล้ำหลังก้ำวไม่ทันกับโลกเช่นกัน 
 3. เพ่ือให้มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับว่ำมีฐำนะทำงวิชำกำรเป็นเลิศ กระบวนกำรทำงกำรศึกษำมี
ควำมแตกต่ำงกับกระบวนกำรทำงธุรกิจทั่วไปที่เป้ำหมำยส ำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลก ำไร หำกแต่อยู่ที่ผลผลิตหรือ
บัณฑิตที่จบไปจำกสถำบันกำรศึกษำนั้นๆ สถำบันกำรศึกษำใดที่มีบุคลำกรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ ย่อม
เป็นสถำบันที่มีควำมเข้มแข็ง น่ำเชื่อถือ ในขณะเดียวกันสถำบันใดที่มีบุคลำกรที่ไม่คิดที่จะพัฒนำตนเอง 
สถำบันนั้นก็รอวันดับสูญ 
 4. เพ่ือควำมอยู่รอดของหน้ำที่กำรงำนของเรำเอง กำรเป็นอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำปัจจุบันจ ำเป็น
อย่ำงมำกที่จะต้องใช้ศักยภำพในระดับสูงและรอบด้ำน เพ่ือกำรคงสถำนภำพในอำชีพของตนเอง อำจำรย์ที่ไม่
มีกำรพัฒนำตนเองเลยย่อมก้ำวไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในโลกของกำรแข่งขันผู้ที่พร้อมที่สุดจึงจะสำมำรถ



ด ำรงตน ด ำรงสถำนภำพแห่งตนอยู่ใด เช่นเดียวกันหำกอำจำรย์ไม่พัฒนำตนเองก็มีผู้ที่พร้อมกว่ำก็จะมำรับหน้ำ
ที่นี้แทน 
 จะเห็นได้ว่ำ กำรท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจำกควำมสนใจ หำกแต่มันเป็น “หน้ำที่” 
ของอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำทุกคนต้องท ำเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทั้งต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ประเทศชำติ 
รวมถึงมนุษยชำติ กำรท ำหน้ำที่ครู ไม่ได้อยู่ที่กำรเป็นผู้ยืนอยู่หน้ำชั้นเรียน หำกแต่คือผู้ที่มีควำมเพียรไม่
ท้อถอยในกำรพัฒนำลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปสร้ำงสรรค์สังคมที่ดีงำมต่อไป 
 
ท ำอย่ำงไรจึงจะได้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ค ำตอบของค ำถำมที่ว่ำ “ท ำไมถึงยังไม่ได้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร” มีอยู่ 2 ประกำรเท่ำนั้น คือ 
 “ท ำไม่ได้” กับ “ไม่ได้ท ำ” 
 ผู้ที่อยู่ในสถำนะนี้เท่ำนั้นที่จะตอบได้ว่ำเป็นเพรำะอะไร ข้อสังเกตก็คือ เหตุผลทั้ง 2 ประกำรข้ำงต้น
นั้นมีควำมหมำยต่ำงกันโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือค ำว่ำ “ท ำไม่ได้” ไม่ใช่ปัญหำส ำคัญของกำรท ำต ำแหน่งทำง
วิชำกำร เพรำะเรื่องของควำมสำมำรถนั้นพัฒนำได้ ในขณะที่ “ไม่ได้ท ำ” ต่ำงหำกที่ไม่ว่ำจะมำจำกสำเหตุใดก็
ตำมย่อมไม่สำมำรถท ำให้เขำเหล่ำนั้นก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จหรือเป้ำหมำยของชีวิตได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรกระท ำ 
คือกำรถำมตนเองว่ำที่ยังไม่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรนั้นเพรำะอะไร หรือย่ำงน้อยก็ต้องตอบตนเองให้ได้ว่ำลึก
แล้วในใจเรำมีควำมปรำรถนำในเรื่องนี้อยู่บ้ำงหรือไม่ 
 หำกมั่นใจว่ำตนเองต้องกำรที่จะเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ก็ต้องบอกกับตัวเองว่ำเรำจะต้อง “ท ำได้” 
หำกว่ำใจพร้อมก็ก้ำวเข้ำสู่กำร “ท ำ” เพียง 2 อย่ำงเท่ำนั้น คือ “ท ำใจ” กับ “ท ำงำน” 
 1. ท ำใจ หมำยถึง กำรท ำจิตใจของเรำให้มั่นคง มีควำมมุ่งมั่น ขยันอดทน พยำยำมบอกกับตนเอง
เอำไว้เสมอว่ำ “ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะหนีพ้นซึ่งควำมพยำยำม” หมั่นท ำใจ ให้ก ำลังใจตัวเองอยู่เสมอ มอง
ภำพควำมส ำเร็จที่ก ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต พยำยำมฝังควำมคิดสร้ำงภำพควำมส ำเร็จและฝังภำพนั้นไว้ในจิต
วิญญำญของตน กำรท ำใจลักษณะนี้เป็นเสมือนกำรปักเป้ำหมำยของชีวิตเอำไว้ในควำมคิด ซึ่ งสิ่งเหล่ำนี้จะ
น ำพำเรำไปสู่ควำมส ำเร็จได ้
 2. ท ำงำน หมำยถึง กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรให้สมบูรณ์พร้อม กำรท ำหน้ำที่ของกำรเป็นครูให้ดี 
พยำยำมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทำงวิชำกำรตลอดเวลำ และที่ส ำคัญจะต้องเป็นผู้ที่ผลิตผลงำนทำงวิชำกำรออกมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมส ำเร็จที่อยู่ในจิตนำกำรและไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรผลิตนั้น มันคือควำมฝันที่ไร้จุดหมำย 
หำกแต่ควำมฝันที่ไร้จุดหมำยนั้นมันได้ผ่ำนกระบวนกำรแปรผันเป็นผลงำนที่จับต้องได้มันก็จะกลำยเป็น
ควำมหวัง และปลำยทำงก็คือควำมส ำเร็จ 
 ท ำอย่ำงไรจึงจะได้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจเป็นค ำถำมที่ยุ่งยำกส ำหรับคนที่ “ไม่ได้ท ำ” แต่ค ำถำมนี้
จะไม่มีปัญหำเลยกับคนที่เข้ำใจว่ำตนเอง “ท ำไม่ได้” หำกว่ำคนนั้นมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพรำะสิ่งที่มี
อำนุภำพมำกที่สุดในชีวิตของคนไม่ใช่อะไรหำกแต่มันคือใจของเรำเอง  รวมถึงกำรมองโลกในแง่บวกก็มี
ควำมส ำคัญเช่นกัน คนที่มองโลกดีย่อมน ำพำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ำยจะไม่มีเรื่องง่ำย



เกิดขึ้นได้ในชีวิต ส ำคัญกว่ำนั้นจงมองโลกในแง่บวกตำมควำมเป็นจริง อย่ำเป็นคนที่มีจินตนำกำรสวยงำมแต่
ไม่ได้ผ่ำนกำรลงมือท ำ เพรำะนั่นมันจะไม่มีค ำว่ำส ำเร็จเกิดขึ้น 
  
แล้วเรำจะเริ่มต้นท ำผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงไร 
 เริ่มที่ “ใจ” และตำมด้วย “กำย” มอบไว้ให้กับกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
 มนุษย์เรำมีปฏิกิริยำต่อเป้ำหมำยของชีวิตแตกต่ำงกัน บำงคนบ่น ท้อ และรอให้เป้ำหมำยเข้ำมำหำ 
ในขณะที่ใครอีกหลำยคนไม่สนใจสิ่งสอบข้ำง หำกแต่มุ่งมั่นวิ่งฟันฝ่ำซึ่งอุปสรรคทั้งหลำยไปหำซึ่งเป้ำหมำยนั้น 
กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรก็เช่นกัน 
 กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำรในควำมคิดของใครหลำยคนอำจดูเป็นควำมยุ่งยำก วุ่นวำย แต่ก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำเรำจะไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรมันได้ กำรจัดระเบียบ สร้ำงระบบของกำรท ำงำนให้ชัดเจน เป็น
ขั้นตอน สร้ำงเส้นทำงไปสู่เป้ำหมำยในรูปของบันไดที่เรำสำมำรถก้ำวขึ้นไปหำชัยชนะนั้นได้ เป้ำหมำยก็ไม่ใช่
ปัญหำ 
 อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงในกำรเริ่มต้นท ำผลงำนเพ่ือกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจพิจำรณำใน
ลักษณะกว้ำงๆ ได้ดังนี้ 
 1. สอนอะไร หรือเชี่ยวชำญด้ำนไหนก็ท ำผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น  กำรมีองค์ควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญเป็นพ้ืนฐำนอยู่ในตัวตน จะช่วยให้ผลงำนทำงวิชำกำรของเรำนั้นมีควำมโดดเด่นในหลำย
ประกำร เช่น ควำมลุ่มลึกในผลงำน ควำมก้ำวหน้ำ และปริมำณในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เป็นต้น ตรงกันข้ำม
หำกเรำเลือกที่จะสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรท่ีไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของตนเองจะน ำมำซึ่ง
ควำมยุ่งยำกมำกมำย และหำเป้ำหมำยของควำมส ำเร็จได้ยำก 
 2. สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นนักวิชำกำรให้เกิดขึ้นกับตนเอง หรืออำจเรียกว่ำต้องสร้ำงควำมเป็น
นักวิชำกำรให้เกิดขึ้นในสำยเลือดให้ได้ ซึ่งควำมเป็นนักวิชำกำรของบุคคลมักสะท้อนผ่ำนควำมคิด ควำมเชื่อ 
ทัศนคติและกำรแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น กำรพูด กำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็น บุคลิกภำพ 
เป็นต้น 
 3. ฝืนควำมรู้สึกในทำงต่ ำที่อยู่ในตัวตน ธรรมชำติของมนุษย์มักจะหลีกเลี่ยงสภำพแวดล้อมที่ไม่ท ำ
ให้ตนเองเป็นสุข ซึ่งควำมสุขแบบหยำบๆ ของมนุษย์ล้วนมำจำกกิเลส ตัณหำ เช่น ควำมขี้เกียจ ควำมเบื่อ
หน่ำย เป็นต้น ควำมรู้สึกเหล่ำนี้ไม่น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ ตรงกันข้ำมกลับเป็นหำนทำงที่น ำมำซึ่งควำมล่มสลำย
ในตัวบุคคล กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร แม้ว่ำจะไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยำกหำกว่ำเรำเอำชนะมันด้วย
ควำมอดทน กำรฝืนตนเองให้เป็นผู้ที่ขยัน มีวินัย อดทนในกำรอ่ำนหนังสือ ต ำรำ วำรสำรที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำกำรท่ีเรำสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอจะช่วยให้เรำก้ำวไปสู่เป้ำหมำยได้เร็วขึ้น 
 4. มีกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีทัศนคติว่ำกำรสร้ำงผลงำน
ทำงวิชำกำรคือส่วนหนึ่งของงำน ไม่ใช่ส่วนของควำมอยำกหรือไม่อยำก ผลงำนทำงวิชำกำรมีหลำยประเภท 



รูปแบบของกำรน ำเสนผลงำนทำงวิชำกำรที่เรำสร้ำงสรรค์ขึ้นก็มีหลำยประเภทเช่นกัน จงเลือกรูปแบบที่
เหมำะสมและดีที่สุดส ำหรับตนเอง 
 5. พยำยำมเชื่อมโยงผลงำนทำงวิชำกำรกับหน้ำที่กำรงำนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  เช่น น ำมำใช้
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร รูปแบบดังกล่ำวจะช่วยให้เรำเป็นนักวิชำกำรที่มีควำมลุ่มลึกใน
เรื่องนั้นๆ ซึ่งลักษณะดังกล่ำวคือคุณสมบัติของกำรเป็นนักวิชำกำรท่ีแท้จริง 
 6. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ข้ออ้ำงของใครหลำยคนมัก
มองว่ำยังไมถึงเวลำ ยังมีเวลำ ซึ่งคนเหล่ำนี้มักล้มเหลวเสมอในเรื่องกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้ำรับต ำแหน่งทำงวิชำกำรจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชำญและลุ่มลึกในศำสตร์สำขำนั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ไม่อำจ
เกิดขึ้นได้ในชั่วระยะเวลำอันสั้น หำกแต่จ ำเป็นต้องได้รับกำรสั่งสมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรขอต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อครบก ำหนดก็สำมำรถยื่นขอได้ทันที เป็นต้น 
 แนวทำงเหล่ำนี้เป็นเพียงหลักกำรกว้ำงๆ ที่สำมำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมตัวเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งแนวทำงเหล่ำนี้จะไม่เป็นผลเลยหำกว่ำไม่ได้เป็นไปด้วยควำม
อดทน จงพิจำรณำหำแง่งำมของกำรท ำงำนวิชำกำรให้เจอ แล้วงำนนั้นมันจะน ำมำซึ่งควำมสุขที่แท้จริง เตรียม
ตัวตนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลำ กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ ได้ เกิดขึ้นได้กับทุกคน อำจำรย์ ใน
สถำบันกำรศึกษำคือผู้ที่ “โอกำส” นั้นเดินทำงเข้ำมำหำแล้ว จงอย่ำปล่อยให้โอกำสที่ลอยเข้ำมำในชีวิตหลุด
ลอยไป เพรำะเรำไม่อำจรู้ได้เลยว่ำโอกำสนั้นมันจะมำอีกหรือไม่ จงท ำในสิ่งที่โอกำสนั้นหยิบยื่นให้เสมือนว่ำ
เป็นโอกำสสุดท้ำยในชีวิต แล้วเรำจะไม่มีวันเสียใจหำกว่ำผลที่ได้นั้นไม่เป็นดังที่คิดเพรำะเรำได้ท ำมันอย่ำงดี
ที่สุดแล้ว 
 
เริ่มต้นที่เอกสำรประกอบกำรสอน 
 ท ำไมต้องเป็นเอกสำรประกอบกำรสอน? 
 เพรำะหน้ำที่หลักของอำจำรย์ก็คือ “กำรสอน”...  
 กำรท ำหน้ำที่สอนโดยใช้เอกสำรกำรสอนหรือต ำรำของผู้อ่ืน มีประโยชน์ที่ควำมสะดวกสบำย แต่
ข้อเสียคือกำรสอนนั้นจะเป็นเพียงควำมรู้ที่ผ่ำนกำรท ำควำมเข้ำใจจำกตัวของผู้สอนที่รับมำจำกเอกสำรหรือ
ต ำรำนั้นอีกทอดหนึ่ง รวมถึงบำงครั้งเนื้อหำที่ได้จำกต ำรำนั้นก็ไม่สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษำที่มีควำม
แตกต่ำงกัน แม้ว่ำเนื้อหำจะเป็นรำยวิชำในชื่อเดียวกันก็ย่อมเป็นกำรสอนที่ไม่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรสอน
เรื่องทักษะกำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำรกับนักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำดกับวิศวกรรม แม้ว่ำจะต้องสอนในเนื้อหำ
เดียวกันแต่กระบวนกำรอำจต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 ดังนั้นเพ่ือให้กำรเรียนกำรสอนหรือกำรท ำหน้ำที่ของกำรเป็นอำจำรย์นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน อำจำรย์ผู้สอนควรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอนในรำยวิชำนั้นขึ้นมำเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้กำรท ำหน้ำที่สอนนั้นง่ำยมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ 
 เอกสำรประกอบกำรสอนคืออะไร? 



 ข้ออธิบำยที่ง่ำยและสั้นที่สุด คือ เอกสำรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในกำรประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่งตำม
หลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
 เอกสำรประกอบกำรสอนจะแตกต่ำงจำกหนังสือหรือต ำรำตรงที่ขอบเขตของเนื้อหำ กำรเรียบเรียง 
กำรแบ่งเนื้อหำถูกก ำหนดระยะเวลำของกำรเรียนกำรสอน เช่น 15 สัปดำห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนั้นเนื้อหำก็
จะต้องแบ่งออกเป็น 15 ส่วน พร้อมกระบวนกำรหรือวิธีกำรเรียนกำรสอนที่ถูกวำงไว้อย่ำงเป็นระบบ  
 เอกสำรประกอบกำรสอนจะแบ่งเนื้อหำออกเป็น 2 ส่วนส ำคัญคือ เนื้อหำและกระบวนกำร 
 ส่วนของเนื้อหำ จะต้องมีที่มำจำกค ำอธิบำยรำยวิชำตำมหลักสู ตรที่เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน 
ครอบคลุมเนื้อหำหรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ ส่วนของกระบวนกำร คือ รูปแบบหรือวิธีกำรที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำนั้นๆ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมสำระวิชำหรือตำมเนื้อหำในแต่ละเนื้อหำและต้องเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 กำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอน จะไม่เป็นเรื่องยำกหำกอำจำรย์รู้จักเรียนรู้เทคนิคและวิธีกำรซึ่งมี
อยู่มำกมำย เช่น เทคนิคกำรเขียนแบบสร้ำงและกรอกแบบฟอร์ม เทคนิคกำรแปลงค ำบรรยำยสู่เอกสำร
ประกอบกำรสอน เทคนิคกำรใช้ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ หรือแบบฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งควำมเหมำะสมของเทคนิค
เหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชำติของเนื้อหำวิชำ ผู้สอน รวมถึงผู้เรียนด้วย 
 เอกสำรประกอบกำรสอนถือเป็นเอกสำร “บังคับ” อันดับแรกในขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดังนั้นจึงเป็นเอกสำรที่บังคับให้อำจำรย์ทุกคน “ต้องท ำ” ตำมหน้ำที่ ซึ่งเชื่อว่ำเป็นสิ่งที่อำจำรย์ทุกคนนั้น
สำมำรถท ำได้ แต่หลำยคนยังไม่ประสบควำมส ำเร็จนั้นส่วนใหญ่มำจำกกำร “ไม่ได้ท ำ” ต่ำงหำก  

ข้อเสนอแนะส ำหรับอำจำรย์ที่เริ่มท ำเอกสำรประกอบกำรสอน 
1. ท ำร่วมกับอำจำรย์ที่รับผิดชอบในกำรสอนร่วมกัน อำจเป็นกำรแบ่งเนื้อหำที่ถูกกระจำยมำจำก

ค ำอธิบำยรำยวิชำ จำกนั้นเป็นแบ่งสัดส่วนควำมรับผิดชอบในกำรเขียนควำมควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัดของแต่ละคน เมื่อเสร็จแล้วจึงน ำเนื้อหำเหล่ำนั้นมำร่วมกันพิจำรณำควำมถู กต้องทั้งเนื้อหำและ
กระบวนกำร ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วยให้เรำสำมำรถผลิตผลงำนออกมำได้อย่ำงรวดเร็ว 
 2. เริ่มต้นจำกกำรท ำเนื้อหำในแต่ละสัปดำห์ ซึ่งอำจเป็นเพียงประเด็นหลัก ที่มีเนื้อหำไม่มำกนัก แต่
ต้องมีเนื้อหำครอบคลุมตำมค ำอธิบำยรำยวิชำ อำจมำกหรือน้อยก็ได้จำกนั้นก็พัฒนำให้ทั้งเนื้อหำและ
กระบวนกำรมีควำมสมบูรณ์ โดยใช้สภำพกำรณ์จำกกำรเรียนกำรสอนจริงเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข 
 3. สร้ำงเทคนิคกำรสอนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้และเข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำ เช่น กิจกรรม กรณีศึกษำ 
แบบฝึกปฏิบัติ เกมส์ ฯลฯ จำกนั้นก็น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน วัดและประเมินผลควำมส ำเร็จของเครื่องมือ
เหล่ำนั้น หำกว่ำได้ผลดีก็สำมำรถน ำมำในเป็นส่วนประกอบของเนื้อหำ 
 4. เขียนเอกสำรประกอบกำรสอนเท่ำท่ีเรำจะสำมำรถเขียนได้ แม้อำจไม่ครอบคลุมรำยละเอียดเชิงลึก
แต่ต้องครอบคลุมประเด็นหลัก แล้วน ำไปใช้ในกำรสอน จำกนั้นก็พัฒนำ เพ่ิมเติมเนื้อหำ พัฒนำกระบวนกำร
หรือวิธีกำรเรียนกำรสอนที่ดีที่สุด จำกนั้นจึงรวบรวมเป็นเล่มตำมรูปแบบที่สถำบันนั้นก ำหนด 



 สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงอย่ำงมำกในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอนคือควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชำติของผู้เรียน และค ำนึงถึงประสิทธิผลที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส ำคัญ เอกสำรประกอบกำรสอนที่ดีไม่ได้อยู่
ที่ปริมำณหรือควำมลึกซึง้จำกภำษำทำงวิชำกำร หำกแต่อยู่ที่กำรท ำหน้ำที่เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ของผู้สอนและผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 แล้วท ำไมถึงยังไม่ได้เขียนสักที... 
 เหตุผลของอำจำรย์ที่ยังไม่มีเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นของตนเองนั้นมีอยู่หลำยประกำร ดังนี้ 
 1. ไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรมีเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นของตนเอง ทั้งที่ควำมเป็นจริงแล้ว
เอกสำรประกอบกำรสอนคือสิ่งที่สะท้อนศักยภำพควำมเป็นครูของคนที่ท ำหน้ำที่สอน คือเครื่องมือที่ช่วยให้
กำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกว่ำสิ่งที่สอนนั้นไม่ได้ถูกกลั่นออกมำจำก
สมองของผู้สอน แต่เป็นเพียงกำรไปเรียนรู้มำจำกผู้อ่ืน สิ่งที่น ำมำสอนนั้นมันก็ด้อยค่ำ เพรำะว่ำปัจจุบันโลกมัน
ได้เปลี่ยนไปอย่ำงไร้ซึ่งฝุ่นควันตำมทัน เทคโนโลยีสำมำรถช่วยให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำได้จำกที่ใดก็ได้ในโลกนี้ 
ไม่จ ำเป็นอีกต่อไปที่ผู้เรียนจะมำนั่งศึกษำอ่ำนตัวบุคคลที่ไม่ได้ลุ่มลึกในสิ่งที่สอน 
 2. ไมม่ีเวลำทีอ่ำจเกิดจำกภำระงำนมำกเกินไป แต่ในควำมเป็นจริงแล้วผู้เขียนเชื่อว่ำเหตุผลส ำคัญของ
กำรไม่ได้ท ำเอกสำรประกอบกำรสอนไม่ได้อยู่ที่เวลำ หำกแต่อยู่ที่ตัวบุคคลมำกว่ำเมื่อเรำมองว่ำกำรเขียน
เอกสำรประกอบกำรสอน คือหน้ำที่ เรำจะมีเวลำเหลือเพ่ือสิ่งนี้เอง ตรงกันข้ำมหำกเรำมองว่ำไม่ใช่หน้ำที่อยู่ที่
ควำมสนใจ ต่อให้มีเวลำว่ำงมำกเพียงใดก็ตำมเรำก็จะพยำยำมหำกิจกรรมอ่ืนขึ้นมำท ำแทนกำรเขียนเอกสำร
ประกบกำรสอนอยู่ด ี
 3. มองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือได้รับก็น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกำรไปทุ่มเทเวลำให้กับกำรท ำ
ผลงำนวิชำกำรด้ำนอ่ืน ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว เอกสำรประกอบกำรสอนที่มีคุณภำพจะช่วยให้อำจำรย์
สำมำรถท ำหน้ำที่สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำสู่ผลงำนวิชำกำรที่
สูงขึ้นทั้ง เอกสำรค ำสอน ต ำรำ รวมถึงหนังสือทำงวิชำกำรได้ 
 4. ไม่อยำกท ำ รักสบำย อยำกอยู่ไปวันๆ อำจำรย์กลุ่มนี้ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้ำงว่ำโลกเขำ
เปลี่ยนแปลงไปมำกแล้วเพียงใด ประเด็นนี้ส ำคัญที่สุด เมื่อเอกสำรประกอบกำรสอนคือเอกสำรทำงวิชำกำร
ประจ ำกำยของอำจำรย์ คือหลักประกันในศักยภำพของกำรท ำหน้ำที่ครู กำรไม่สนใจที่จะท ำย่อมน ำมำซึ่งควำม
ล้ำหลังของตน อนำคตที่มืดมนและอยู่ยำกในยุคที่ทุกคนต้องพัฒนำตนเองในสำยวิชำชีพเพ่ือกำรแข่งขัน  จงจ ำ
ไว้เสมอว่ำ ควำมสบำย...ไม่เคยพำใครไปสู่ควำมส ำเร็จเลยสักคนเดียว 
 นอกจำกนี้ กำรยังไม่มีเอกสำรประกอบกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำนยังมีเหตุผลปลีกย่อยที่แตกต่ำง
กันอีกมำกมำย อย่ำงไรก็ตำมหำกเรำตั้งต้นที่กำรให้ควำมส ำคัญ ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ จะถูกท ำลำยไปเอง 
สุดท้ำยควำมส ำเร็จก็จะตำมมำ 
 
ปิดท้ำยด้วยเอกสำรทำงวิชำกำร 



 เอกสำรทำงวิชำกำรมีหลำยประเภทที่สำมำรถใช้ในกำรยื่นขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ เช่น บทควำม
วิชำกำร บทควำมวิจัย งำนวิจัย หนังสือ เป็นต้น 

บทควำมวิชำกำร หมำยถึง งำนเขียนประเภทร้อยแก้ว ซึ่งผู้เขียนต้องกำรถ่ำยทอดควำมคิด หรือ 
ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้อ่ำนโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อกลำง เป็นงำนเขียนหรือควำมเรียงที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อองค์
ควำมรู้ หรือข้อค้นพบใหม่ๆ ทำงวิชำกำรในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กำรใช้บทควำมทำงวิชำกำรใน
กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรนั้นเป็นเรื่องยำก เนื่องจำกบทควำมนั้นจะต้องมีควำมโดดเด่นหรือส่งผลอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งต่อสังคม 

บทควำมวิจัย โดยธรรมชำติจะมีควำมยำวจ ำกัด จัดท ำขึ้นเพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรหรือลง
พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรเป็นเอกสำรที่มีควำมทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์  ทั้งนี้เพรำะผู้วิจัยสำมำรถเพ่ิมเติม
หรือตัดทอนบำงส่วนของรำยงำนกำรวิจัยเพื่อกำรเผยแพร่ได้มีคุณภำพท่ีเป็นมำตรฐำนมำกกว่ำรำยงำนกำรวิจัย 
เพรำะต้องท ำให้อยู่ใน format ที่เป็นที่ยอมรับตำมหลักสำกล กำรใช้บทควำมวิจัยในกำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรเหมำะสมกับสำยวิทยำศำสตร์มำกกว่ำสังคมศำสตร์ 

งำนวิจัย คือ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ถูกจัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนระเบียบวิธีที่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรจนได้ผลงำนที่สำมำรถอธิบำยข้อสงสัย ให้ควำมรู้ รวมถึงแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนได้ ผลงำนวิจัยที่จะเสนอขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรควรมีกรอบของงำนระดับหนึ่ง กล่ำวคือ ควรเป็นงำนวิ จัยที่ส่งผลต่อสังคมส่วนรวมและ
เป็นประโยชน์มำกพอ 

หนังสือวิชำกำร หมำยถึง เอกสำรที่ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยมีรำกฐำนทำงวิชำกำรที่มั่นคง จัดท ำเป็น
รูปเล่ม เรียบเรียงเนื้อหำและน ำเสนออย่ำงเป็นระบบ มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง 
หนังสือที่ดี จะต้องมีเนื้อหำสำรถทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิดและกำรน ำ เสนอที่ชัดเจน 
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร อันเกิดจำกกำรตกผลึกทำงควำมคิดและถ่ำยทอดออกมำด้วยภำษำและรูปแบบที่
เชื่อถือได้  

จะเห็นได้ว่ำ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ในกำรยื่นขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรนั้น มีอยู่ด้วยกันหลำกหลำย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับเรำว่ำมีควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรือถนัดที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำนแบบใดออกมำ ดังนั้นเรำ
จึงจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ตนเองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรรูปแบบใดที่เหมำะกับตนเอง จำกนั้นก็มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์สิ่ง
นั้นออกมำให้ดีที่สุด  
  
บทสรุป 
 กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คือสิ่งที่สะท้อนคุณค่ำที่มีอยู่ในตัวตนของคนท่ีท ำหน้ำที่เป็น “ครู” ที่อยู่
ในสถำบันอุดมศึกษำ ทุกคนควรตระหนักว่ำกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำกำรคือ “หน้ำที่” ไม่ใช่ควำมสนใจ
หรือไม่สนใจ และเรำก็ควรบอกตนเองอยู่เสมอว่ำมันเป็นเรื่องที่เรำ “ท ำมันได้” ไม่ใช่สิ่งที่เรำจะบอกกับตนเอง
ว่ำ “ไม่ท ำก็ได้” หรือ “ไม่อยำกท ำ” 



 สภำพกำรณ์ในอนำคตของคนท่ีเป็นอำจำรย์ จะไม่ใช่กำรท ำหน้ำที่พูดอยู่หน้ำห้องพร้อมกับชอล์คในมือ
และตัวหนังสือที่อยู่บนกระดำนด ำอีกต่อไป โลกก้ำวไปไกลกว่ำที่เรำจะอยู่นิ่ง กำรศึกษำจะพัฒนำได้ก็ด้วยกำร
เริ่มต้นมำจำกกำรพัฒนำตนของคนที่เป็นครู กำรท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรคือภำพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมมำก
ที่สุดถึงกำรพัฒนำตนเองท่ีเกิดข้ึน 
 สิ่งส ำคัญคือ “ใจ” หำกว่ำใฝ่ถวิลหำแต่ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยนั้นก็ไม่ส ำคัญว่ำจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่
ไหน เพรำะใจจะสร้ำงพลังให้กับสองเท้ำได้ก้ำวไปหำมันอย่ำงองอำจ ดังนั้นควำมส ำเร็จของกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร แม้ว่ำผลกำรตัดสินนั้นจะข้ึนอยู่กับกระบวนกำรซึ่งอำจได้หรือไม่ได้ก็ตำม แต่ถ้ำหำกเรำบอกว่ำเรำ
ได้ท ำมันอย่ำงเต็มที่และเต็มใจแล้ว ผลส ำเร็จที่มีคุณค่ำมำกกว่ำนั้นก็คือกำรได้พัฒนำตนเองเพ่ือกำรท ำหน้ำที่
ของผู้ที่ได้ชื่อว่ำ “ครู” ให้สมบูรณ์พร้อมต่ำงหำก 


