ตำแหน่งทำงวิชำกำร: คุณค่ำของกำรทำหน้ำที่อำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
สำรำญ ผลดี
สำนักวิชำศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยธนบุรี
ทำไมต้องทำตำแหน่งทำงวิชำกำร
หลำยคนมองภำพของกำรทำผลงำนเพื่อกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำรแตกต่ำงกัน บำงคนอำจมองว่ำ
เป็นภำระงำนที่เพิ่มเติมเข้ำมำจำกงำนประจำ บำงคนมองว่ำไม่ใช่หน้ำที่ หรือแม่แต่บำงคนอำจมองว่ำไม่รู้จะทำ
ไปเพื่ออะไร
ควำมจริงแล้วตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์มหำวิทยำลัย ไม่ใช่เรื่องของควำมอยำกหรือควำม
สนใจของแต่ละบุคคล หำกแต่มันเป็น “หน้ำที่” และเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญำณของกำรเป็นครูที่มีอยู่ในตัวตน
จิตวิญญำณของควำมพยำยำมในกำรพัฒนำตนเองเพื่อพัฒนำงำนและที่สำคัญคือกำรพัฒนำตำมหน้ำที่ของกำร
เป็น “ครู” เพรำะคำว่ำ “ครู” ก็ดูจะมีคุณค่ำมำกกว่ำคนที่รับจ้ำงสอน
แม้ว่ำกำรทำผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์จะเป็นเรื่องของตัวบุคคล หำกแต่พิจำรณำให้ละเอียดแล้ว
จะพบว่ำมันคือ “หน้ำที่” ด้วยเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้
1. อำจำรย์ จ ำเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นำวิ ท ยฐำนะทำงวิ ช ำกำรตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งได้สร้ำงกฎเกณฑ์ขึ้นมำเพื่อเป็นกรอบ “บังคับ” ให้อำจำรย์พัฒนำตนเอง ทั้งนี้ก็
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและสังคม
2. เพื่อกำรเป็นแบบอย่ำงของผู้มีควำมรับผิดชอบในกำรทำ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรให้แก่
ตนเองและสถำบัน กำรทำหน้ำที่ “ครู” เครื่องมือสำคัญคือควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวตน ด้วยควำมที่
สังคมปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว องค์ควำมรู้ที่ไม่ได้รับกำรขัดเกลำและพัฒนำจะกลำยเป็นควำมรู้
ที่ล้ ำหลังและไม่สำมำรถน ำมำใช้ป ระโยชน์อันใดได้ และกำรทำหน้ำที่ของกำรเป็นครูก็ดูจะไร้ควำมหมำย
เพรำะว่ำไม่ได้ทำให้คนและสังคมนี้เจริญก้ำวหน้ำขึ้นแต่ออย่ำงใด ในขณะเดียวกันสถำบันกำรศึกษำที่มีบุคลำกร
ไม่มีกำรพัฒนำตนเองก็จะกลำยเป็นสถำบันที่ล้ำหลังก้ำวไม่ทันกับโลกเช่นกัน
3. เพื่อให้มหำวิทยำลัยได้รับกำรยอมรับว่ำมีฐำนะทำงวิชำกำรเป็นเลิศ กระบวนกำรทำงกำรศึกษำมี
ควำมแตกต่ำงกับกระบวนกำรทำงธุรกิจ ทั่วไปที่เป้ำหมำยสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลกำไร หำกแต่อยู่ที่ผลผลิตหรือ
บัณฑิตที่จบไปจำกสถำบันกำรศึกษำนั้นๆ สถำบันกำรศึกษำใดที่มีบุคลำกรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ ย่อม
เป็ น สถำบั น ที่มีควำมเข้มแข็ง น่ ำเชื่อถือ ในขณะเดียวกันสถำบันใดที่มีบุคลำกรที่ไม่คิดที่จะพัฒ นำตนเอง
สถำบันนั้นก็รอวันดับสูญ
4. เพื่อควำมอยู่รอดของหน้ำที่กำรงำนของเรำเอง กำรเป็นอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำปัจจุบันจำเป็น
อย่ำงมำกที่จะต้องใช้ศักยภำพในระดับสูงและรอบด้ำน เพื่อกำรคงสถำนภำพในอำชีพของตนเอง อำจำรย์ที่ไม่
มีกำรพัฒนำตนเองเลยย่อมก้ำวไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในโลกของกำรแข่งขันผู้ที่พร้อมที่สุดจึงจะสำมำรถ

ดำรงตน ดำรงสถำนภำพแห่งตนอยู่ใด เช่นเดียวกันหำกอำจำรย์ไม่พัฒนำตนเองก็มีผู้ที่พร้อมกว่ำก็จะมำรับหน้ำ
ที่นี้แทน
จะเห็นได้ว่ำ กำรทำตำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจำกควำมสนใจ หำกแต่มันเป็น “หน้ำที่”
ของอำจำรย์ในระดับอุดมศึกษำทุกคนต้องทำเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทั้งต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ประเทศชำติ
รวมถึงมนุษยชำติ กำรทำหน้ำที่ครู ไม่ได้อยู่ที่กำรเป็นผู้ยืนอยู่หน้ำชั้นเรียน หำกแต่คือผู้ที่มีควำมเพียรไม่
ท้อถอยในกำรพัฒนำลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะออกไปสร้ำงสรรค์สังคมที่ดีงำมต่อไป
ทำอย่ำงไรจึงจะได้ตำแหน่งทำงวิชำกำร
คำตอบของคำถำมที่ว่ำ “ทำไมถึงยังไม่ได้ตำแหน่งทำงวิชำกำร” มีอยู่ 2 ประกำรเท่ำนั้น คือ
“ทำไม่ได้” กับ “ไม่ได้ทำ”
ผู้ที่อยู่ในสถำนะนี้เท่ำนั้นที่จะตอบได้ว่ำเป็นเพรำะอะไร ข้อสังเกตก็คือ เหตุผลทั้ง 2 ประกำรข้ำงต้น
นั้นมีควำมหมำยต่ำงกันโดยสิ้นเชิง กล่ำวคือคำว่ำ “ทำไม่ได้” ไม่ใช่ปัญหำสำคัญของกำรทำตำแหน่งทำง
วิชำกำร เพรำะเรื่องของควำมสำมำรถนั้นพัฒนำได้ ในขณะที่ “ไม่ได้ทำ” ต่ำงหำกที่ไม่ว่ำจะมำจำกสำเหตุใดก็
ตำมย่อมไม่สำมำรถทำให้เขำเหล่ำนั้นก้ำวไปสู่ควำมสำเร็จ หรือเป้ำหมำยของชีวิตได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรกระทำ
คือกำรถำมตนเองว่ำที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำรนั้นเพรำะอะไร หรือย่ำงน้อยก็ต้องตอบตนเองให้ได้ว่ำลึก
แล้วในใจเรำมีควำมปรำรถนำในเรื่องนี้อยู่บ้ำงหรือไม่
หำกมั่นใจว่ำตนเองต้องกำรที่จะเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร ก็ต้องบอกกับตัวเองว่ำเรำจะต้อง “ทำได้”
หำกว่ำใจพร้อมก็ก้ำวเข้ำสู่กำร “ทำ” เพียง 2 อย่ำงเท่ำนั้น คือ “ทำใจ” กับ “ทำงำน”
1. ทำใจ หมำยถึง กำรทำจิตใจของเรำให้มั่นคง มีควำมมุ่งมั่น ขยันอดทน พยำยำมบอกกับตนเอง
เอำไว้เสมอว่ำ “ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะหนีพ้นซึ่งควำมพยำยำม” หมั่นทำใจ ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอ มอง
ภำพควำมสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต พยำยำมฝังควำมคิดสร้ำงภำพควำมสำเร็จและฝังภำพนั้นไว้ในจิต
วิญญำญของตน กำรทำใจลักษณะนี้เป็นเสมือนกำรปักเป้ำหมำยของชีวิตเอำไว้ในควำมคิด ซึ่ งสิ่งเหล่ำนี้จะ
นำพำเรำไปสู่ควำมสำเร็จได้
2. ทำงำน หมำยถึง กำรทำผลงำนทำงวิชำกำรให้สมบูรณ์พร้อม กำรทำหน้ำที่ของกำรเป็นครูให้ดี
พยำยำมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทำงวิชำกำรตลอดเวลำ และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่ผลิตผลงำนทำงวิชำกำรออกมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ควำมสำเร็จที่อยู่ในจิตนำกำรและไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรผลิตนั้น มันคือควำมฝันที่ไร้จุดหมำย
หำกแต่ควำมฝั น ที่ไร้ จุ ดหมำยนั้ น มันได้ผ่ ำนกระบวนกำรแปรผั นเป็นผลงำนที่จับต้องได้มันก็จะกลำยเป็น
ควำมหวัง และปลำยทำงก็คือควำมสำเร็จ
ทำอย่ำงไรจึงจะได้ตำแหน่งทำงวิชำกำร อำจเป็นคำถำมที่ยุ่งยำกสำหรั บคนที่ “ไม่ได้ทำ” แต่คำถำมนี้
จะไม่มีปัญหำเลยกับคนที่เข้ำใจว่ำตนเอง “ทำไม่ได้” หำกว่ำคนนั้นมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพรำะสิ่งที่มี
อำนุภำพมำกที่สุดในชีวิตของคนไม่ใช่อะไรหำกแต่มันคือใจของเรำเอง รวมถึงกำรมองโลกในแง่บวกก็มี
ควำมสำคัญเช่นกัน คนที่มองโลกดีย่อมนำพำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี ในขณะที่คนมองโลกในแง่ร้ำยจะไม่มีเรื่องง่ำย

เกิดขึ้นได้ในชีวิต สำคัญกว่ำนั้นจงมองโลกในแง่บวกตำมควำมเป็นจริง อย่ำเป็นคนที่มีจินตนำกำรสวยงำมแต่
ไม่ได้ผ่ำนกำรลงมือทำ เพรำะนั่นมันจะไม่มีคำว่ำสำเร็จเกิดขึ้น
แล้วเรำจะเริ่มต้นทำผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงไร
เริ่มที่ “ใจ” และตำมด้วย “กำย” มอบไว้ให้กับกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร
มนุษย์เรำมีปฏิกิริยำต่อเป้ำหมำยของชีวิตแตกต่ำงกัน บำงคนบ่น ท้อ และรอให้เป้ำหมำยเข้ำมำหำ
ในขณะที่ใครอีกหลำยคนไม่สนใจสิ่งสอบข้ำง หำกแต่มุ่งมั่นวิ่งฟันฝ่ำซึ่งอุปสรรคทั้งหลำยไปหำซึ่งเป้ำหมำยนั้น
กำรทำผลงำนทำงวิชำกำรก็เช่นกัน
กำรทำผลงำนทำงวิชำกำรในควำมคิดของใครหลำยคนอำจดูเป็นควำมยุ่งยำก วุ่นวำย แต่ก็ไม่ได้
หมำยควำมว่ำเรำจะไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรมันได้ กำรจัดระเบียบ สร้ำงระบบของกำรทำงำนให้ชัดเจน เป็น
ขั้นตอน สร้ำงเส้นทำงไปสู่เป้ำหมำยในรูปของบันไดที่เรำสำมำรถก้ำวขึ้นไปหำชัยชนะนั้นได้ เป้ำหมำยก็ไม่ใช่
ปัญหำ
อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงในกำรเริ่มต้นทำผลงำนเพื่อกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร อำจพิจำรณำใน
ลักษณะกว้ำงๆ ได้ดังนี้
1. สอนอะไร หรือเชี่ยวชำญด้ำนไหนก็ทำผลงำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น กำรมีองค์ควำมรู้
ควำมเชี่ย วชำญเป็น พื้น ฐำนอยู่ ในตัวตน จะช่วยให้ผ ลงำนทำงวิช ำกำรของเรำนั้นมีควำมโดดเด่นในหลำย
ประกำร เช่น ควำมลุ่มลึกในผลงำน ควำมก้ำวหน้ำ และปริมำณในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เป็นต้น ตรงกันข้ำม
หำกเรำเลือกที่จะสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของตนเองจะนำมำซึ่ง
ควำมยุ่งยำกมำกมำย และหำเป้ำหมำยของควำมสำเร็จได้ยำก
2. สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นนักวิชำกำรให้เกิดขึ้นกับตนเอง หรืออำจเรียกว่ำต้องสร้ำงควำมเป็น
นักวิชำกำรให้เกิดขึ้นในสำยเลือดให้ได้ ซึ่งควำมเป็นนักวิชำกำรของบุคคลมักสะท้อนผ่ำนควำมคิด ควำมเชื่อ
ทัศนคติและกำรแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น กำรพูด กำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็น บุคลิกภำพ
เป็นต้น
3. ฝืนควำมรู้สึกในทำงต่ำที่อยู่ในตัวตน ธรรมชำติของมนุษย์มักจะหลี กเลี่ยงสภำพแวดล้อมที่ไม่ทำ
ให้ตนเองเป็นสุข ซึ่งควำมสุขแบบหยำบๆ ของมนุษย์ล้วนมำจำกกิเลส ตัณหำ เช่น ควำมขี้เกียจ ควำมเบื่อ
หน่ำย เป็นต้น ควำมรู้สึกเหล่ำนี้ไม่นำมำซึ่งควำมสำเร็จ ตรงกันข้ำมกลับเป็นหำนทำงที่นำมำซึ่งควำมล่มสลำย
ในตัวบุคคล กำรทำผลงำนทำงวิชำกำร แม้ว่ ำจะไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยำกหำกว่ำเรำเอำชนะมันด้วย
ควำมอดทน กำรฝื น ตนเองให้ เป็ น ผู้ที่ขยั น มีวินัย อดทนในกำรอ่ำนหนังสื อ ตำรำ วำรสำรที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำกำรที่เรำสนใจอย่ำงสม่ำเสมอจะช่วยให้เรำก้ำวไปสู่เป้ำหมำยได้เร็วขึ้น
4. มีกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีทัศนคติว่ำกำรสร้ำงผลงำน
ทำงวิชำกำรคือส่วนหนึ่งของงำน ไม่ใช่ส่วนของควำมอยำกหรือไม่อยำก ผลงำนทำงวิชำกำรมีหลำยประเภท

รูปแบบของกำรนำเสนผลงำนทำงวิช ำกำรที่เรำสร้ำงสรรค์ขึ้นก็มีหลำยประเภทเช่นกัน จงเลื อกรูปแบบที่
เหมำะสมและดีที่สุดสำหรับตนเอง
5. พยำยำมเชื่ อ มโยงผลงำนทำงวิชำกำรกับหน้ำ ที่กำรงำนให้เ ป็น หนึ่งเดียวกัน เช่น นำมำใช้
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร รูปแบบดังกล่ำวจะช่วยให้เรำเป็นนักวิชำกำรที่มีควำมลุ่มลึกใน
เรื่องนั้นๆ ซึ่งลักษณะดังกล่ำวคือคุณสมบัติของกำรเป็นนักวิชำกำรที่แท้จริง
6. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร ข้ออ้ำงของใครหลำยคนมัก
มองว่ำยังไมถึงเวลำ ยังมีเวลำ ซึ่งคนเหล่ำนี้มักล้มเหลวเสมอในเรื่องกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร คุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้ำรับตำแหน่งทำงวิชำกำรจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชำญและลุ่มลึกในศำสตร์ สำขำนั้นๆ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ไม่อำจ
เกิดขึ้นได้ในชั่วระยะเวลำอันสั้น หำกแต่จำเป็นต้องได้รับกำรสั่งสมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรขอตำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อครบกำหนดก็สำมำรถยื่นขอได้ทันที เป็นต้น
แนวทำงเหล่ำนี้เป็นเพียงหลั กกำรกว้ำงๆ ที่สำมำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมตัวเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งแนวทำงเหล่ำนี้จะไม่เป็นผลเลยหำกว่ำไม่ได้เป็นไปด้วยควำม
อดทน จงพิจำรณำหำแง่งำมของกำรทำงำนวิชำกำรให้เจอ แล้วงำนนั้นมันจะนำมำซึ่งควำมสุขที่แท้จริง เตรียม
ตั ว ตนให้ พ ร้ อ มอยู่ ต ลอดเวลำ กำรขอต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำรไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุ ก คน อำจำรย์ ใ น
สถำบันกำรศึกษำคือผู้ที่ “โอกำส” นั้นเดินทำงเข้ำมำหำแล้ว จงอย่ำปล่อยให้โอกำสที่ลอยเข้ำมำในชีวิตหลุด
ลอยไป เพรำะเรำไม่อำจรู้ได้เลยว่ำโอกำสนั้นมันจะมำอีกหรือไม่ จงทำในสิ่งที่โอกำสนั้นหยิบยื่นให้เสมือนว่ำ
เป็นโอกำสสุดท้ำยในชีวิต แล้วเรำจะไม่ มีวันเสียใจหำกว่ำผลที่ได้นั้นไม่เป็นดังที่คิดเพรำะเรำได้ทำมันอย่ำงดี
ที่สุดแล้ว
เริ่มต้นที่เอกสำรประกอบกำรสอน
ทำไมต้องเป็นเอกสำรประกอบกำรสอน?
เพรำะหน้ำที่หลักของอำจำรย์ก็คือ “กำรสอน”...
กำรทำหน้ำที่ส อนโดยใช้เอกสำรกำรสอนหรือตำรำของผู้อื่น มีประโยชน์ที่ควำมสะดวกสบำย แต่
ข้อเสียคือกำรสอนนั้นจะเป็นเพียงควำมรู้ ที่ผ่ำนกำรทำควำมเข้ำใจจำกตัวของผู้สอนที่รับมำจำกเอกสำรหรือ
ตำรำนั้นอีกทอดหนึ่ง รวมถึงบำงครั้งเนื้อหำที่ได้จำกตำรำนั้นก็ไม่สอดคล้องกับบริบ ทของนักศึกษำที่มีควำม
แตกต่ำงกัน แม้ว่ำเนื้อหำจะเป็นรำยวิชำในชื่อเดียวกัน ก็ย่อมเป็นกำรสอนที่ไม่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรสอน
เรื่องทักษะกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำรกับนักศึกษำสำขำวิชำกำรตลำดกับวิศวกรรม แม้ว่ำจะต้องสอนในเนื้อหำ
เดียวกันแต่กระบวนกำรอำจต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
ดังนั้นเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนหรือกำรทำหน้ำที่ของกำรเป็นอำจำรย์นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน อำจำรย์ผู้สอนควรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอนในรำยวิชำนั้นขึ้นมำเอง ซึ่งจะ
ช่วยให้กำรทำหน้ำที่สอนนั้นง่ำยมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์
เอกสำรประกอบกำรสอนคืออะไร?

ข้ออธิบำยที่ง่ำยและสั้นที่สุด คือ เอกสำรหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในกำรประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่งตำม
หลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ
เอกสำรประกอบกำรสอนจะแตกต่ ำงจำกหนังสือหรือตำรำตรงที่ ขอบเขตของเนื้อหำ กำรเรียบเรียง
กำรแบ่งเนื้อหำถูกกำหนดระยะเวลำของกำรเรียนกำรสอน เช่น 15 สัปดำห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนั้นเนื้อหำก็
จะต้องแบ่งออกเป็น 15 ส่วน พร้อมกระบวนกำรหรือวิธีกำรเรียนกำรสอนที่ถูกวำงไว้อย่ำงเป็นระบบ
เอกสำรประกอบกำรสอนจะแบ่งเนื้อหำออกเป็น 2 ส่วนสำคัญคือ เนื้อหำและกระบวนกำร
ส่ ว นของเนื้ อ หำ จะต้ อ งมี ที่ ม ำจำกค ำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำตำมหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด ท ำกำรเรี ย นกำรสอน
ครอบคลุมเนื้อหำหรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ ส่วนของกระบวนกำร คือ รูปแบบหรือวิธีกำรที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำนั้นๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมสำระวิชำหรือตำมเนื้อหำในแต่ละเนื้อหำและต้องเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอน จะไม่เป็นเรื่องยำกหำกอำจำรย์รู้จักเรียนรู้เทคนิคและวิธีกำรซึ่งมี
อยู่ มำกมำย เช่น เทคนิ คกำรเขีย นแบบสร้ำงและกรอกแบบฟอร์ม เทคนิคกำรแปลงคำบรรยำยสู่ เอกสำร
ประกอบกำรสอน เทคนิคกำรใช้ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ หรือแบบฝึกปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งควำมเหมำะสมของเทคนิค
เหล่ำนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชำติของเนื้อหำวิชำ ผู้สอน รวมถึงผู้เรียนด้วย
เอกสำรประกอบกำรสอนถือเป็นเอกสำร “บังคับ” อันดับแรกในขอตำแหน่งผู้ช่ว ยศำสตรำจำรย์
ดังนั้น จึงเป็ นเอกสำรที่บังคับ ให้อำจำรย์ทุกคน “ต้องทำ” ตำมหน้ำที่ ซึ่ง เชื่อว่ำเป็นสิ่งที่อำจำรย์ทุกคนนั้น
สำมำรถทำได้ แต่หลำยคนยังไม่ประสบควำมสำเร็จนั้นส่วนใหญ่มำจำกกำร “ไม่ได้ทำ” ต่ำงหำก
ข้อเสนอแนะสำหรับอำจำรย์ที่เริ่มทำเอกสำรประกอบกำรสอน
1. ทำร่วมกับอำจำรย์ที่รับผิดชอบในกำรสอนร่วมกัน อำจเป็นกำรแบ่งเนื้อหำที่ถูกกระจำยมำจำก
คำอธิบำยรำยวิชำ จำกนั้นเป็นแบ่งสัดส่วนควำมรับผิดชอบในกำรเขียนควำมควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ควำม
ถนั ด ของแต่ ล ะคน เมื่ อ เสร็ จ แล้ ว จึ ง น ำเนื้ อ หำเหล่ ำ นั้ น มำร่ ว มกั น พิ จ ำรณำควำมถู ก ต้ อ งทั้ ง เนื้ อ หำและ
กระบวนกำร ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วยให้เรำสำมำรถผลิตผลงำนออกมำได้อย่ำงรวดเร็ว
2. เริ่มต้นจำกกำรทำเนื้อหำในแต่ละสัปดำห์ ซึ่งอำจเป็นเพียงประเด็นหลัก ที่มีเนื้อหำไม่มำกนัก แต่
ต้ อ งมี เ นื้ อ หำครอบคลุ ม ตำมค ำอธิ บ ำยรำยวิ ช ำ อำจมำกหรื อ น้ อ ยก็ ไ ด้ จ ำกนั้ น ก็ พั ฒ นำให้ ทั้ ง เนื้ อ หำและ
กระบวนกำรมีควำมสมบูรณ์ โดยใช้สภำพกำรณ์จำกกำรเรียนกำรสอนจริงเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไข
3. สร้ำงเทคนิคกำรสอนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้และเข้ำใจเนื้อหำในรำยวิชำ เช่น กิจกรรม กรณีศึกษำ
แบบฝึกปฏิบัติ เกมส์ ฯลฯ จำกนั้นก็นำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน วัดและประเมินผลควำมสำเร็จของเครื่องมือ
เหล่ำนั้น หำกว่ำได้ผลดีก็สำมำรถนำมำในเป็นส่วนประกอบของเนื้อหำ
4. เขียนเอกสำรประกอบกำรสอนเท่ำที่เรำจะสำมำรถเขียนได้ แม้อำจไม่ครอบคลุมรำยละเอียดเชิงลึก
แต่ต้องครอบคลุมประเด็นหลัก แล้วนำไปใช้ในกำรสอน จำกนั้นก็พัฒนำ เพิ่มเติมเนื้อหำ พัฒนำกระบวนกำร
หรือวิธีกำรเรียนกำรสอนที่ดีที่สุด จำกนั้นจึงรวบรวมเป็นเล่มตำมรูปแบบที่สถำบันนั้นกำหนด

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่ำงมำกในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอนคือควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
ธรรมชำติของผู้เรียน และคำนึงถึงประสิทธิผลที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ เอกสำรประกอบกำรสอนที่ดีไม่ได้อยู่
ที่ปริมำณหรือควำมลึกซึง้ จำกภำษำทำงวิชำกำร หำกแต่อยู่ที่กำรทำหน้ำที่เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนทั้ง
ของผู้สอนและผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
แล้วทำไมถึงยังไม่ได้เขียนสักที...
เหตุผลของอำจำรย์ที่ยังไม่มีเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นของตนเองนั้นมีอยู่หลำยประกำร ดังนี้
1. ไม่เห็น ควำมส ำคัญของกำรมีเอกสำรประกอบกำรสอนเป็นของตนเอง ทั้งที่ควำมเป็นจริงแล้ ว
เอกสำรประกอบกำรสอนคือสิ่งที่สะท้อนศักยภำพควำมเป็นครูของคนที่ทำหน้ำที่สอน คือเครื่องมือที่ช่วยให้
กำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์นั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกว่ำสิ่งที่สอนนั้นไม่ได้ถูกกลั่นออกมำจำก
สมองของผู้สอน แต่เป็นเพียงกำรไปเรียนรู้มำจำกผู้อื่น สิ่งที่นำมำสอนนั้นมันก็ด้อยค่ำ เพรำะว่ำปัจจุบันโลกมัน
ได้เปลี่ยนไปอย่ำงไร้ซึ่งฝุ่นควันตำมทัน เทคโนโลยีสำมำรถช่วยให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำได้จำกที่ใดก็ได้ในโลกนี้
ไม่จำเป็นอีกต่อไปที่ผู้เรียนจะมำนั่งศึกษำอ่ำนตัวบุคคลที่ไม่ได้ลุ่มลึกในสิ่งที่สอน
2. ไม่มีเวลำทีอ่ ำจเกิดจำกภำระงำนมำกเกินไป แต่ในควำมเป็นจริงแล้วผู้เขียนเชื่อว่ำเหตุผลสำคัญของ
กำรไม่ได้ทำเอกสำรประกอบกำรสอนไม่ได้อยู่ที่เวลำ หำกแต่อยู่ที่ตัวบุคคลมำกว่ำเมื่อเรำมองว่ำ กำรเขียน
เอกสำรประกอบกำรสอน คือหน้ำที่ เรำจะมีเวลำเหลือเพื่อสิ่งนี้เอง ตรงกันข้ำมหำกเรำมองว่ำไม่ใช่หน้ำที่อยู่ที่
ควำมสนใจ ต่อให้มีเวลำว่ำงมำกเพียงใดก็ตำมเรำก็จะพยำยำมหำกิจกรรมอื่ นขึ้นมำทำแทนกำรเขียนเอกสำร
ประกบกำรสอนอยู่ดี
3. มองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือได้รับก็น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับกำรไปทุ่มเทเวลำให้กับกำรทำ
ผลงำนวิช ำกำรด้ำนอื่น ซึ่งในควำมเป็ น จริ งแล้ ว เอกสำรประกอบกำรสอนที่มีคุณภำพจะช่ว ยให้ อำจำรย์
สำมำรถทำหน้ำที่สอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรพัฒนำสู่ผลงำนวิชำกำรที่
สูงขึ้นทั้ง เอกสำรคำสอน ตำรำ รวมถึงหนังสือทำงวิชำกำรได้
4. ไม่อยำกทำ รั กสบำย อยำกอยู่ ไปวันๆ อำจำรย์ก ลุ่ มนี้ ไ ม่ส นใจสิ่ งแวดล้ อมรอบข้ำงว่ำโลกเขำ
เปลี่ยนแปลงไปมำกแล้วเพียงใด ประเด็นนี้สำคัญที่สุด เมื่อเอกสำรประกอบกำรสอนคือเอกสำรทำงวิชำกำร
ประจำกำยของอำจำรย์ คือหลักประกันในศักยภำพของกำรทำหน้ำที่ครู กำรไม่สนใจที่จะทำย่อมนำมำซึ่งควำม
ล้ำหลังของตน อนำคตที่มืดมนและอยู่ยำกในยุคที่ทุกคนต้องพัฒนำตนเองในสำยวิชำชีพเพื่อกำรแข่งขัน จงจำ
ไว้เสมอว่ำ ควำมสบำย...ไม่เคยพำใครไปสู่ควำมสำเร็จเลยสักคนเดียว
นอกจำกนี้ กำรยังไม่มีเอกสำรประกอบกำรสอนของอำจำรย์แต่ละท่ำนยังมีเหตุผลปลีกย่อยที่แตกต่ำง
กันอีกมำกมำย อย่ำงไรก็ตำมหำกเรำตั้งต้นที่กำรให้ควำมสำคัญ ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ จะถูกทำลำยไปเอง
สุดท้ำยควำมสำเร็จก็จะตำมมำ
ปิดท้ำยด้วยเอกสำรทำงวิชำกำร

เอกสำรทำงวิชำกำรมีหลำยประเภทที่สำมำรถใช้ในกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ เช่น บทควำม
วิชำกำร บทควำมวิจัย งำนวิจัย หนังสือ เป็นต้น
บทควำมวิชำกำร หมำยถึง งำนเขียนประเภทร้อยแก้ว ซึ่งผู้เขียนต้องกำรถ่ำยทอดควำมคิด หรือ
ข้อมูลข่ำวสำรไปยังผู้อ่ำนโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อกลำง เป็นงำนเขียนหรือควำมเรียงที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อองค์
ควำมรู้ หรือข้อค้นพบใหม่ๆ ทำงวิชำกำรในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กำรใช้บทควำมทำงวิชำกำรใน
กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรนั้นเป็นเรื่องยำก เนื่องจำกบทควำมนั้นจะต้องมีควำมโดดเด่น หรือส่งผลอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งต่อสังคม
บทควำมวิจัย โดยธรรมชำติจะมีควำมยำวจำกัด จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรหรือลง
พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรเป็นเอกสำรที่มีควำมทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์ ทั้งนี้เพรำะผู้วิจัยสำมำรถเพิ่มเติม
หรือตัดทอนบำงส่วนของรำยงำนกำรวิจัยเพื่อกำรเผยแพร่ได้มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนมำกกว่ำรำยงำนกำรวิจัย
เพรำะต้องทำให้อยู่ใน format ที่เป็นที่ยอมรับตำมหลักสำกล กำรใช้บทควำมวิจัยในกำรขอตำแหน่งทำง
วิชำกำรเหมำะสมกับสำยวิทยำศำสตร์มำกกว่ำสังคมศำสตร์
งำนวิจัย คือ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ถูกจัดทำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนระเบียบวิธีที่ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำรจนได้ผลงำนที่สำมำรถอธิบำยข้อสงสัย ให้ควำมรู้ รวมถึงแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ ผลงำนวิจัยที่จะเสนอขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรควรมีกรอบของงำนระดับหนึ่ง กล่ำวคือ ควรเป็นงำนวิ จัยที่ส่งผลต่อสังคมส่วนรวมและ
เป็นประโยชน์มำกพอ
หนังสือวิชำกำร หมำยถึง เอกสำรที่ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยมีรำกฐำนทำงวิชำกำรที่มั่นคง จัดทำเป็น
รูปเล่ม เรียบเรียงเนื้อหำและนำเสนออย่ำงเป็นระบบ มีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
หนังสือที่ดี จะต้องมีเนื้อหำสำรถทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิดและกำรนำเสนอที่ชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร อันเกิดจำกกำรตกผลึกทำงควำมคิดและถ่ำยทอดออกมำด้วยภำษำและรูปแบบที่
เชื่อถือได้
จะเห็นได้ว่ำ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ในกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำรนั้น มีอยู่ด้วยกันหลำกหลำย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับเรำว่ำมีควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรือถนัดที่จะสร้ำงสรรค์ผลงำนแบบใดออกมำ ดังนั้นเรำ
จึงจำเป็นต้องวิเครำะห์ตนเองว่ำผลงำนทำงวิชำกำรรูปแบบใดที่เหมำะกับตนเอง จำกนั้นก็มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์สิ่ง
นั้นออกมำให้ดีที่สุด
บทสรุป
กำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร คือสิ่งที่สะท้อนคุณค่ำที่มีอยู่ในตัวตนของคนที่ทำหน้ำที่เป็น “ครู” ที่อยู่
ในสถำบันอุดมศึกษำ ทุกคนควรตระหนักว่ำกำรพัฒนำตนเองในทำงวิชำกำรคือ “หน้ำที่” ไม่ใช่ควำมสนใจ
หรือไม่สนใจ และเรำก็ควรบอกตนเองอยู่เสมอว่ำมันเป็นเรื่องที่เรำ “ทำมันได้” ไม่ใช่สิ่งที่เรำจะบอกกับตนเอง
ว่ำ “ไม่ทำก็ได้” หรือ “ไม่อยำกทำ”

สภำพกำรณ์ในอนำคตของคนที่เป็นอำจำรย์ จะไม่ใช่กำรทำหน้ำที่พูดอยู่หน้ำห้องพร้อมกับชอล์คในมือ
และตัวหนังสือที่อยู่บนกระดำนดำอีกต่อไป โลกก้ำวไปไกลกว่ำที่เรำจะอยู่นิ่ง กำรศึกษำจะพัฒนำได้ ก็ด้วยกำร
เริ่มต้นมำจำกกำรพัฒนำตนของคนที่เป็นครู กำรทำตำแหน่งทำงวิชำกำรคือภำพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมมำก
ที่สุดถึงกำรพัฒนำตนเองที่เกิดขึ้น
สิ่งสำคัญคือ “ใจ” หำกว่ำใฝ่ถวิลหำแต่ควำมสำเร็จ เป้ำหมำยนั้นก็ไม่สำคัญว่ำจะอยู่ใกล้หรือ ไกลแค่
ไหน เพรำะใจจะสร้ำงพลังให้กับสองเท้ำได้ก้ำวไปหำมันอย่ำงองอำจ ดังนั้นควำมสำเร็จของกำรเข้ำสู่ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร แม้ว่ำผลกำรตัดสินนั้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนกำรซึ่งอำจได้หรือไม่ได้ก็ตำม แต่ถ้ำหำกเรำบอกว่ำเรำ
ได้ทำมันอย่ำงเต็มที่และเต็มใจแล้ว ผลสำเร็จที่มีคุณค่ำมำกกว่ำนั้นก็คือกำรได้พัฒนำตนเองเพื่ อกำรทำหน้ำที่
ของผู้ที่ได้ชื่อว่ำ “ครู” ให้สมบูรณ์พร้อมต่ำงหำก

