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ค าน า 
 หนังสือเล่มเล็กสรุปการจัดการองค์ความรู้ของปีการศึกษา 
2563 เล่มนี้ เป็นการสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ และอาจารย์ใน
คณะครุศาสตร์ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจะสรุป
องค์ความรู้เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่
สืบค้นจากเอกสารต ารา สอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้ ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และองค์ความรู้ภายนอก (Explicit 
Knowledge)  

ส าหรับการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2563 นี้ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ได้ก าหนดกรอบประเด็นการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
ในหัวข้อ “วิธีการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด สู่การ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” และด้านการวิจัยในหัวข้อ “แนวทางการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ”  

โดยคาดหวังว่าหนังสือเล่มเล็กนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารและขยายผลในโอกาสต่อไป 
 

คณะกรรมการวิจัยและจัดการความรู้ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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1.  การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการ
พัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา ด้านวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และยังได้ก าหนด
เป้าประสงค์ส าคัญ (Objective) ไว้ 3 ข้อ คือ 1) ผลิตครูนวัตกร        
2) พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะนวัตกร และ 3) เป็นศูนย์กลาง
นวัตกรรมการเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคม โดยก าหนดผลลัพธ์ส าคัญ 
(Key Result) ไว้หลายข้อ อาทิ อาจารย์มีความรู้ ทักษะการออกแบบ
ห้องเรียนนวัตกร ร้อยละ 100 และนักศึกษาทุกคนมีนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ชิ้น ก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และสืบเนื่องจากการด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 
2562 ประกอบด้วยหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ และการ
บริหารงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ตรงกับความสนใจและเป็นเรื่องใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู รวมทั้งการบริหารงานวิจัยซึ่งเป็นการ
ทบทวนกระบวนการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับการศึกษาและ
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บริบทเชิงพ้ืนที่ คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะกรรมการวิจัย
และจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จึงได้
ทบทวนแผนงานและวิเคราะห์ประเด็นการจัดการความรู้ จึงได้ประเด็น
หัวข้อการจัดการความในด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย โดย
ด าเนินการตาม 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีประสบการณ์ภายนอก ร่วมกับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ผู้ที่มี
ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อ และใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน ข้อ
ควรท า และกับดักในการด าเนินการทั้ง 2 ด้าน  
 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Two way หรือ 
Face to face จึงต้องใช้ระบบการสื่อสารแบบ Online ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามประเด็น/หัวข้อที่ก าหนดไว้ 
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2. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในหัวข้อ “วิธีการสอนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” 
2.1 ทักษะการคิด 

ความหมายของการคิด1  
การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมอง ที่ เป็นไปตาม

ธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคน อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม สิ่ง
เร้า และสภาพแวดล้อมที่มากระทบ ส่งผลให้เกิดความคิดในการสามาร
แก้ไขปัญหาหรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดข้ึนได้ การคิด
เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเป็น
ขั้นตอน การคิดมีหลายลักษณะซึ่งมีจุดมุ่งหมายและกระบวนการใน
การคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งคนทุกคนสามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาได้ 
ดังนั้น มนุษย์สามารถเรียนรู้ในการพัฒนาการคิดได้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ ทักษะและกระบวนการคิดจึงมีหลากหลาย สามารถแยกเป็น
ทักษะย่อยๆ ได้จ านวนมาก 

 
 
 
 

                                                 
1 ประพันธ์ศิริ สเุรารัจ. (2556). การพัฒนาการคิด. พิมพ์ครั้งท่ี 5. โรงพิมพ์ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด 9119. 
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 สมองกับการเรียนรู้2 
 สมองมนุษย์ประกอบด้วยเชลล์จ านวนมหาศาล เด็กแรกเกิด
จากเซลล์สมองประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ เชื่อมต่อกันด้วยแขนงที่ยื่น
ออกจากตัวเซลล์โยงใยเป็นเครือข่ายร่างแหของวงจรขนาดมหึมา 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สมองส่วนล่าง สมองส่วนกลาง และสมอง
ส่วนบน 

 
 

 โดยแบ่ งการท า งาน เป็ นสมองซี กซ้ าย เป็ นการคิ ด ใน
รายละเอียดและสิ่งที่ เป็นนามธรรม สมองซีกขวาเป็นการคิดใน
ภาพรวมและสามัญส านึก 

                                                 
2 ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย. (2559). กลไกสมองสองซีกกับความคดิสร้างสรรค์ของ
มนุษย์. วารสารสารสนเทศ. 15(2). 1-12. 
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 ระดับการคิด 
 การคิดถูกจ าแนกตามทฤษฏีการคิดของบลูม (Bloom) 6 
ระดับ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความคิดของผู้ เรียนไปสู่ความสามารถทางการคิดในระดับสูงได้
ตามล าดับ เพราะผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ อย่าง
ชัดเจนเมื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้ง 6 ระดับ 

 
ที่มา: Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s Taxonomy: An 

overview. Theory into Practice, 4 (Autumn) 
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 ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
1. คิดจินตนาการ 
2. คิดคล่องแคล่วหรือการคิดเร็ว 
3. ความคิดยืดหยุ่น 
4. คิดริเริ่ม 
5. คิดละเอียดลออ 
6. การสังเคราะห์ 

 โดย รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  ให้ได้นิยามของการคิด
สร้างสรรค์ไว้ 4 ข้อ คือ การคิดดี คิดเร็ว คิดต่าง (แปลกใหม่) และคิด
ยืดหยุ่น   
 
2.2 วิธีการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
 หลักการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีสาระส าคัญ3 ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

2. ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด 
3. เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 

                                                 
3
 ประพันธ์ศิริ สุเรารัจ. (2556). เรื่องเดิม.หน้า 265. 
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4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

5. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง 

บทบาทของผู้สอนในการพัฒนาความคิด 
1. ต้องมีความรู้แลท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด นิยาม

ของการคิดและมีทักษะในการสอนให้คิด 
2. ต้องกระตุ้นยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย เกิดปัญหาและ

อยากค้นหาค าตอบ 
3. เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาค าตอบด้วย

ตนเอง 
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ที่เชื่อถือได้ ให้ผู้เรียนรู้จัก

ให้เหตุผล 
5. ลดบทบาทในการเป็นผู้สอน ผู้บอก ผู้บรรยาย ผู้เฉลย ผู้

สรุป ให้ผู้เรียนเป็นผู้พบค าตอบด้วยตนเอง แต่ถ้าปัญหานั้นยากเกินไป 
ควรใช้วิธีการแนะน าหรือบอกใบ้ 

6. ให้การเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ เป็นผู้ฟังที่ดี และตั้งใจฟัง
ค าถามของผู้เรียน 

7. สร้างความอบอุ่น ความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้เรียนกล้าคิด 
กล้าพูด กล้าท า 

8. ให้โอกาสผู้เรียนคิดอย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่าง
หลากหลาย 
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 เทคนิคในการสอนให้คิด ผู้สอนควรด าเนินการดังนี้ 
1. การใช้ค าถามกระตุ้นเพ่ือให้คิด และแสวงหาค าตอบ 
2. ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นมากๆ โดยไม่ต้องค านึงถึง

ความถูกผิด 
3. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมการคิดแบบต่างๆ (ฝึกสังเกต 

ฝึกบันทึก ฝึกการฟัง ฝึกการปุจฉา วิสัชนา ฝึกตั้งสมมติฐานหรือตั้ง
ค าถาม ฝึกค้นหาค าตอบจากแหล่งต่างๆ ฝึกท าโครงงานและวิจัย ฝึก
แยกแยะข้อมูล) 

4. ฝึกคิดเป็นขั้นตอน 
5. ฝึกคิดจากง่ายไปยาก 
6. กระตุ้นและเสริมแรงให้ผู้เรียนคิดเป็นระยะ 
7. รับฟังความคิดของผู้เรียนอย่างสนใจ เนื่องจากอาจมี

ความคิดท่ีดีหรือแปลกแตกต่างออกไปแฝงอยู่ 
8. ไม่เฉลยค าตอบ แต่จะชี้แนะหรือบอกใบ้ผู้เรียนค้นหา

ค าตอบเอง 
9. จัดแสดงสื่ออุปกรณ์การฝึกคิดที่หลากหลาย และให้ผู้เรียน

มีประสบการณ์ตรงจากสื่อต่างๆ  
10. ปลุกใจให้คิดอยู่เสมอ โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 

และสถานการณ์การปลุกใจให้ผู้เรียนคิดให้เป็นประจ าปกติวิสัยและ
ต่อเนื่อง 
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2.3 ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 สืบเนื่องจากการจัดการความรู้การพัฒนาสมรรนถะการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 25624 โดยมุ่งสร้างการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการแนวคิดการสอนสมรรถนะ โดยเริ่มจากพ้ืนฐานในการบูรณา
การสู่การจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม (Active 
learning) การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-based learning) และ
การเรียนรู้แบบการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interactive action 
learning)  โ ดยมี เ ป้ าหมาย ให้ เ กิ ด  Workplace-based learning 
(WBL) ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดสมรรถนะที่คาดหวัง 

 
ที่มา: เศรษฐวิชญ์ นโชวรรณ. เอกสารประกอบการบรรยายการจัดการความรู้ 

การสอนฐานสมรรถนะ (2564) 

 

                                                 
4 คณะกรรมการจัดการความรู้. (2562). สรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง. 
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 จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะจากปีการศึกษา 2562 น ามาสู่การจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง 
โดยสรุปความรู้ ดังนี้ 

1. การออกแบบ มคอ.3 ฐานสมรรถนะที่ต้องค านึงถึง 
- เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้ว นักศึกษาต้องเกิดสมรรถนะที่

จ าเป็นอะไรบ้าง 
- ประโยชน์ของสมรรถนะนั้นคืออะไร 
- สมรรถนะนั้นจะเกิดข้ึนได้โดยอาศัยเงื่อนไขอะไร 
- นักศึกษามีสมรรถนะนั้นแล้วหรือยัง รู้ได้อย่างไร 

2. หัวข้อส าคัญที่ควรมีใน มคอ.3 ฐานสมรรถนะ 
- ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
- ชื่อผู้สอน วันที่จัดท าหรือปรับปรุงครั้งล่าสุด 
- สมรรถนะประจ ารายวิชา (สมรรถนะเฉพาะ) 
- แผนการสอน กิจกรรม สถานการณ์ท่ีจัดขึ้น 
- แผนการประเมินสมรรถนะ 
- รายการสื่อหรือเอกสารประกอบการสอน 
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3. แนวทางการก าหนดสมรรถนะในรายวิชาการ 
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4. แนวทางการออกแบบเงื่อนไขให้เกิดสมรรถนะ 
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5. ตัวอย่างการจัดท าแผนการสอน ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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| การจัดการองค์ความรู้’63 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ปีการศึกษา 2563 

16 
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6. แนวคิดการบูรณาการสมรรถนะหลัก : บูรณาการเนื้อหา 

ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 



 

| การจัดการองค์ความรู้’63 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ปีการศึกษา 2563 

18 
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 จากข้อเรียนรู้จากกรณีการปรับ มคอ.3 วิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 น ามาสู่การจัดการความรู้จาก
การปฏิบัติการน าไปใช้จริง ค้นพบแนวทางในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจากโดยใช้ความรู้ (Literacy) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Character) จากการบูรณาการ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวังได้ อย่างไรก็ตาม
จากบทเรียนที่เกิดขึ้น น ามาสู่ข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้โดย
ภาพรวม ได้แก่ 

- การจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชาการควรปรับให้มีการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

- การบูรณาการรายวิชาในแต่ละภาคเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับนักศึกษา 

- ออกแบบรูปแบบของ มคอ.3 ร่วมกัน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะอย่างสม่ าเสมอ และถอดบทเรียนกระบวนการ
และผลการจัดการการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามผลจากนักศึกษา และมีการพัฒนาความรู้ฐาน
สมรรถนะทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
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2.4 สรุปการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในหัวข้อ “วิธีการสอน
และการวิจัยเ พ่ือพัฒนาทักษะการคิด สู่การจัดการเรียนรู้ ฐาน
สมรรถนะ” 
 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ที่จะต้องออกแบบกระบวนการโดยการบูรณาการรายวิชา 
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เนื่องจากผู้เรียนมีความชอบ ความสนใจ ความถนัด และ
ความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นการออกแบบการเรียนจัดการเรียนรู้
จึงต้องบูรณาการหลายส่วน ทั้งนี้ การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมต้องเข้าใจความเฉพาะของผู้เรียน ซึ่งพ้ืนฐานส าคัญอย่างหนึ่ง 
คือ การคิด ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดของผู้ออกแบบการเรียนรู้จึง
มีความส าคัญที่น าไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ได้ รวมทั้งจะต้องเข้าใจ
กระบวนการคิด และกระตุ้นการเรียนคิดของผู้เรียน และน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
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3. การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ” 
 
3.1 ความจ าเป็นของการสร้างผลงานวิชาการ5 
 ภารกิจ 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองภารกิจทั้ง 4 ด้าน และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีผลงานวิชาการ ดังนี้
การผลิตผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 
หนังสือ ต ารา ถือเป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดย
ถือเป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ ซึ่งอาจมา
จากประสบการณ์ ผลการวิจัย การจัดการเรียนรู้ที่มีการน าเสนอเชิง
ประจักษ์ ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในบริบทเดิมจึงมีความส าคัญที่
ท าให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
น ามาสู่การพัฒนาผลงานวิชาการ และเสนอของต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้  

                                                 
5 วรรณดี สุทธินรากร,(2564). ชวนครูเขียนหนังสือ ส่งดวงดาวไปยังจักรวาล. 
บริษัทส านักพิมพ์สยามปริทัศน์ จ ากัด. 
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3.2 จากงานวิจัยสู่ผลงานวิชาการ 
 ผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) งานวิจัย 
ได้แก่ รายงานวิจัย บทความวิจัย และ monograph 2) ผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท 3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และ 
4) ต ารา หนังสือ และบทความวิชาการ  โดยมีนิยามส าคัญ ดังนี้ 
 เอกสารประกอบการสอน คือ ผลงานทางวิชาการที่เป็น
เอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องส าคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน 
 เอกสารค าสอน คือ ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรจองสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่
สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอยการสอน 
จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติม
ขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ  
 ต ารา คือ งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา
หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จาก
งานวิจัยของผู้ขอหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้
เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มี
เอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่
เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มี
ผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้นๆ  
 หนังสือ คือ งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์ที่เป็นแกนกลางและ
มโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตร
ทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และ
ไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการอสนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 บทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการ
ก าหนดประเดน็ที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการ
วิ เคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็น
นั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตน
ไว้อย่างชัดเจนด้วย 



 

| การจัดการองค์ความรู้’63 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ปีการศึกษา 2563 

24 

 โดยในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยนี้มุ่งจัดการความรู้ที่ต่อ
ยอดจากผลงานวิจัยในเกิดผลงานวิชาการในประเภทต าราและหนังสือ 
ซึ่งจากนิยามของผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 จะเชื่อมโยงประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการ น ามาร้อยเรียง
ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการความสนใจของอาจารย์
ด้วย  
 
3.3 แนวทางการผลิตและพัฒนาการเขียนงานวิชาการ 

การผลิตผลงานวิชาการ6 
แนวทางการผลิตผลงานวิชาการเป็นการตรวจสอบความรู้ของ

ตนเองที่มีอยู่เดิม การค้นหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งจากการอ่าน การวิวาทะ
แลกเปลี่ยนความรู้ บางครั้งงานเขียนสามารถใช้วิธีการถอดบทเรียน
จากการพูดคุยสนทนาได้ เช่น 

1. การถอดบทเรียนด้วยการเรียนจากเพ่ือน (Peer Assist- 
PA) 

2. การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Story Telling) การถอด
บทเรียนในลักษณะนี้เป็นการสกัดความรู้จากเรื่องที่เล่ามาว่ามีคุณค่า

                                                 
6
 วรรณดี สุทธินรากร,(2564). เรื่องเดิม. หน้า 43 
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และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ใช่เป็นเพียงการเล่าเรื่องใน
อดีต 

3. การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: 
AAR) 

4. การถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Retrospect) 
5. การถอดบทเรียนจากวิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 

Practice)  
 การถอดบทเรียนเป็นการสรุปความรู้จากการปฏิบัติที่สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การอธิบายเชิงทฤษฎี ซึ่งจะช่วยให้งานเขียนมีสีสันมากขึ้น 
 งานเขียนจึงเป็นเส้นทางของการกลั่นกรองประสบการณ์ที่มี
พลังและมีความหมายต่อการเชื่อมต่อทฤษฎีและประสบการณ์โดย
สามารถตั้งต้นกลับไปกลับมา ทั้งเริ่มต้นจากภาคปฏิบัติหรือเริ่มต้นจาก
ทฤษฎี เส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่เป็นเส้นตรง (Linear) แต่เป็นเส้นทาง
ของการวนกลับ (Cycle) 
 
 

ทฤษฎี   ปฏิบัติ 
 

 
วงจรทฤษฎีและการปฏิบัติ 

ที่มา: วรรณดี สุทธินรากร,(2564). 
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 แนวทางการเขียน 
 หลังจากทบทวนแนวทางหรือสไตล์การเขียนที่เหมาะสมกับ
ตัวเองแล้ว จะพบลักษณะของการเขียนของตนเอง เช่น 

1. การเขียนแบบอธิบายความ การสื่อสารเรื่องราวตั้งแต่ต้น
จนจบผ่านการบอกเล่าไปตามเค้าโครง โดยสามารถเพ่ิมเติมอรรถรส
ของเรื่องราวผ่านค าคม หรือแม้แต่อารมณ์ขันเพ่ือความเพลิดเพลินได้ 
ซึ่งจะสื่อถึงอารมณ์และตัวตนของผู้เรียนได้ดี 

2. การตีความ เป็นการเขียนที่ลึกกว่าการอธิบายความ 
เพราะการตีความคือการบอกความหมายของเรื่องราว การเขียนชนิดนี้
ผู้เขียนต้องแสดงหลักฐานที่มาของการตีความไว้พร้อมกัน โดยแสดง
ข้อความหรือประโยคไว้ภายใต้เครื่องหมายค าพูด (Quotation Mark) 
อันเป็นที่มาของการตีความ ทั้งนี้ เนื้อหาของการตีความควรแสดงการ
จัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ โดยผู้เขียนน าระบบที่เกิดขึ้นจากการจัด
หมวดหมู่สู่การเล่าเรื่องแนวตีความ  

3. การเขียนแบบวิเคราะห์ เป็นการยกระดับการเขียนจาก
การตีความ ผู้เขียนจะต้องคลี่คลายเรื่องราวว่าเกิดอะไร ที่ไหน อย่างไร 
ต้องตอบค าถามให้ได้ว่าท าไม ซึ่งการวิเคราะห์ท าได้หลายทาง เช่น การ
เปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสอดคล้อง แสดงความแตกต่าง การ
อภิปรายเรื่องราวเปรียบเทียบกับทฤษฎี 

4. การเขียนแบบสังเคราะห์ เป็นการเขียนที่ยกระดับไปจา
กากรวิเคราะห์ ซึ่งผู้ เขียนวิเคราะห์ผลงานอย่างถึงแก่นผ่านการ
เชื่อมโยงเรื่องราวกับทฤษฎี การสังเคราะห์จนเกิดแผ่นภาพ ตาราง
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เปรียบเทียบ หรือ Diagram จะท าให้งานน่าอ่านขึ้น เพราะสามาระเขา
ถึงเรื่องราวหรือความรู้ได้ง่าย โดยเนื้อหาจ านวนมากถูกสังเคราะห์ใน
พ้ืนที่ที่แคบลง 

การพัฒนาทักษะการเขียน 
- อ่านข้อมูลที่ได้หลายๆ ครั้ง 
- เขียนความรู้ที่ได้ในรูปของ mapping 
- จัดระบบข้อมูลด้วย Mind map 
- วางเค้าโครงการเขียน (จัดระบบข้อมูล) 
- เรียบเรียงข้อมูลตามเค้าโครงด้วยส านวนของตัวเองและมี

การอ้างอิงตามเอกสาร 
 
3.4 สรุปการจัดการความรู้ด้านการวิจัยในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา
เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ” 
 การพัฒนาเอกสารวิชาการเป็นผลผลิตทางวิชาการของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในการน าเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้
จากการปฏิบัติ และเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถ
น าเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการที่เผยแพร่องค์
ความรู้ได้ นอกจากนี้ต าราและหนังสือ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
เผยแพร่ผลงานจากประสบการณ์ของอาจารย์ในฐานะผู้สร้างความรู้ได้ 
และถือเป็นผลงานทางวิชาการและสามารถเสนอเพ่ือขอต าแหน่งทาง
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วิชาการได้ ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งฯ จะต้องมี
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนประกอบด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การเขียนผลงานวิชาการต้องเสริมแรงบันดาลใจ
ในการเขียนเพื่อสะท้อนตัวตนออกมาผ่านงานเขียนในต าราและหนังสือ 
ส่วนบทความวิจัยและบทความวิชาการ รวมทั้งเอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารค าสอนจะมีรูปแบบการเขียนเฉพาะ ดังนั้นการเขียน
ผลงานวิชาการต าราและหนังสือ อาจต้องค้นหารูปแบบเฉพาะของ
ตนเอง แล้วออกแบบลักษณะหรือสไตล์การเขียนที่เหมาะสมกับตนเอง 
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