
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความทา้ทาย ทางออก 

1. จ านวนนกัศกึษาลดลง  ไมม่ ี
นกัศกึษาใหส้อน 

ทางออกมหาวทิยาลยั 
1. บบีใหบ้คุลากรลาออก  
2. ไมต่อ่สญัญา  
3. ดงึนกัศกึษาตา่งชาตมิาเรยีน  
4. ควบรวมมหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยันครพนม) 
5. พฒันาธุรกจิวชิาการ 

2. จ านวนมหาวทิยาลยั ลน้เกนิความ
ตอ้งการ (Oversupply) 

3. สงัคมสงูวยั (Aging society) 

4. ความรูใ้นวชิาทีส่อนมคีวาม
เปลีย่นแปลงเร็ว 

ทางออกอาจารย ์
 

1. หางานใหม ่
2. ท างานบรกิารวชิาการ 
3. รบัเป็นทีป่รกึษา/วทิยากร 
4. จดัการศกึษาตอ่เนือ่งและฝึกอบรมบคุคลทีท่ างานแลว้ 

5. เทคโนโลยกีารเรยีนการสอนใหม ่
e-Learning, MOOCs, SPOCs   

6. ความกา้วหนา้ในวชิาชพี/การ
สรา้งผลงานวชิาการ 

7. กระแสการเรยีนการสอนเนน้ “ผลลพัธก์ารเรยีนรู”้  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปฐมนเิทศบคุลากร (สายวชิาการ) มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

เทคนคิการเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัมอือาชพี 
วนัองัคารที ่8 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-14.30 น. 

ณ หอ้งประชุมป่ินนอ้ย ช ัน้ 4 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี ประธานท่ีปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

ความทา้ทายอาจารยม์หาวทิยาลยั ณ วนันี ้ 

ทีม่า: http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000129178 

ท าไม? จงึเลอืกเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั 

ทีม่า: http://www.jobs.ac.uk/careers-advice/working-in-higher-education/1527/5-advantages-of-becoming-a-lecturer 

มเีกยีรต ิ รกัการสอน 
ชอบ

คน้ควา้วจิยั   
เวลาท างาน
ทีย่ดืหยุน่ 

มอีสิระทาง
วชิาการ 

ทีม่า: http://thainame.net/edu/?p=4396 

ลดอตัตา 
เปลีย่นจากศนูยก์ลาง  
แหง่ความรูเ้ป็นศนูย์
กระจายความรู ้

ตดิตอ่กบัโลกภายนอก
มหาวทิยาลยั 

หม ัน่ตรวจสอบความนยิม
ของตวัเอง 

อยา่เจา้ยศเจา้อยา่ง ท ากจิกรรมเพือ่สงัคม 
ใหค้วามชว่ยเหลอืดแูล

นกัศกึษา 

อาจารยม์หาวทิยาลยั ท าอยา่งไร? จงึจะอยูร่อด... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทกัษะทีส่ าคญัของอาจารยม์หาวทิยาลยัมอือาชพี 

ทีม่า: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/280553-lecturer-higher-education-job-description 

อาจารยม์หาวทิยาลยัไทย : ความเป็นมอือาชพี 

ทีม่า: https://www.spu.ac.th/tlc/files/2014/12/เอกสารประกอบ-ศ.-ดร.วจิติร-ศรสีอา้น.pdf 

มแีรงจงูใจสูง 

(Highly motivated) 

มทีกัษะการน าเสนอเป็นเลศิ 

(Excellent presentation skills) 

มทีกัษะการท าวจิยัเป็นเลศิ 

(Excellent research skills) 

มทีกัษะการพูดและการเขยีน 

(Written and verbal communication skills) 

มคีวามเชีย่วชาญในวชิาทีส่อน 

(Expertise in a particular subject areas) 

อาจารยม์หาวทิยาลยั : การจดัการเรยีนการสอนสมยัใหมม่อือาชพี 

อาจารย ์
มอือาชพี 

ความเป็น 

นกัวชิาการ 

(Scholar) 

ความเป็นคร ู

(Teacher) 

ความเป็นคน 

(Person) 

รบัผดิชอบ 

ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความเขา้ใจ ใสใ่จ 
มจีติส านกึ 

มสีว่นรว่มในการพฒันาองคก์ร 

คณุสมบตัมิอือาชพี 

มสีมรรถนะความเป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยั 

(Competency) 

เนน้ทีผ่ลลพัธก์ารเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน  

(Learning outcome) 

สอนเป็นทมี  

(Team teaching) 

สอนแบบผสมผสาน 
(Blended teaching) 

ใชก้ารเรยีนรูแ้บบ PBL 
 (Problem-Based 

learning) 

สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งคร ู
ผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้และสือ่ 

(Interaction) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : อาจารยม์หาวทิยาลยัมอือาชพีของสหราชอาณาจกัร 

สนใจและกระตอืรอืรน้ท าวจิยัรว่มกบันกัศกึษา         
และเพือ่นรว่มวชิาชพี 

สามารถตพีมิพผ์ลงานวจิยัและเขา้รว่มประชุมสมัมนา
เชงิวชิาการ 

มคีวามคดิทีเ่ป็นตน้ฉบบั  เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีส่อน 

มศีกัยภาพในการขยายขอบเขตความรู ้ ทกัษะการพูดและการเขยีนเป็นเลศิ 

ม ัน่ใจในตนเอง สามารถจดัการกบัภาระงาน 

สามารถท างานคนเดยีวและเป็นทมีได ้ ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์ป็นเลศิ 

มุง่ม ัน่ท างานและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง ยดืหยุน่ในการท างาน 

ทกัษะ IT เป็นเลศิ 

ทกัษะทีส่ าคญัของอาจารยม์หาวทิยาลยัมอือาชพีแบบสหราชอาณาจกัร 



สมรรถนะความเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัในสหราชอาณาจกัร 

ทีม่า: https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/higher-education-lecturer 

 

1. ออกแบบและวางแผน

กจิกรรม 

2. สอนและ/หรอืสนบัสนุนการ

เรยีนรู ้

3. ประเมนิและใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบั 

4. พฒันาสภาพแวดลอ้ม      

การเรยีนรูท้ ีม่ปีระสทิธผิล 

5. เขา้รว่มพฒันาวชิาชพี

อยา่งตอ่เนือ่ง 

มติดิา้นกจิกรรม 

(Areas of Activity)  
มติดิา้นความรูห้ลกั 

(Core Knowledge) 

1. สาระรายวชิา 

2. วธิกีารสอน และการประเมนิ  

การเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

3. การใชแ้ละเห็นคุณคา่ของเทคโนโลยี

การเรยีนรู ้

4. วธิกีารประเมนิการสอน 

5. การประกนัและการปรบัปรุงคณุภาพ 

มติดิา้นคา่นยิมทางวชิาชพี 
(Professional Values) 

 
1. ค านงึถงึผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 

2. สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 

3. ใชข้อ้มูลเชงิประจกัษ ์และผลลพัธ ์

4. ใหค้วามส าคญักบัการด าเนนิงานของ

ระบบอุดมศกึษา 



 


