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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดไว้ว่า
ส่วนราชการมี หน้ าที่พั ฒนาความรู้ในส่ว นราชการเพื่ อให้มีลั กษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่า งสม่ าเสมอ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสาคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร
เก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการทางานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้ง
ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge
Sharing)
ในการนี้ วิ ทยาลั ยนวั ตกรรมการจั ดการได้ รวบรวมผลงานของวิ ทยาลั ยนวั ตกรรมการจั ดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี วันที่ 23 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 23 มกราคม 2561
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-8262345
E-mail Address
: korbkul@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การทาเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา คาอธิบายรายวิชา
2. จัดทาโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เป็นบท แต่ละบทเป็นหัวข้อ ให้เน้นถึงขอบเขตและกรอบ
แนวคิด
3. การนาเสนอเนื้อหาด้วยการบรรยาย อธิบายภาพ มีเครื่องมือในการอธิบาย เช่น ภาพประกอบ ตาราง
กราฟ แผนภูมิ แผนภาพ ที่เหมาะสม
4. การเขียนกิจกรรมและคาถามในแต่ละบท (คาถามท้ายบท) เพื่อทบทวนเนื้อหา สาระสาคัญที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเนื้อหาและสิ่งที่ต้องการวัด
5. การอ้างอิงเอกสารประกอบการสอน เช่น Footnotes endnotes และบรรณานุกรม (bibliographies)
หรือเอกสารอ้างอิง (references) ทาให้ถูกต้องตามหลัก APA MAL CMOS
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
สามารถจัดทาเอกสารประกอบการสอนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ขึ้น
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 23 มกราคม 2561
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.ภคมน โภคะธีรกุล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 089-2045599
E-mail Address
: pakamon999@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. มีปกนอก ปกใน คานา และสารบัญ
2. มีแผนการสอนโดยมีรายละเอียดในด้านเนื้อหา
3. มีวัตถุประสงค์
4. มีกิจกรรมการเรียนการสอน
5. มีสื่อการสอน
6. มีการวัดและประเมินผล
7. มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
8. มีแบบฝึกหัดหรือคาถามท้ายบท กิจกรรม เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม/ภาคผนวก
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. ครอบคลุมเนื้อหาสาระและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ.2
2. การเรียบเรียงอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงมีการเรียงลาดับความคิด
3. มีความทันสมัยครบถ้วนชัดเจนถูกต้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบนั
4. ใช้ภาษาวิชาการกะทัดรัด ชัดเจน ที่อ่านเข้าใจง่ายมีการอธิบายและอ้างเหตุผลใช้เครื่องหมายควรอ้างอิง
มาด้วย
5. มีแบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัดที่ดีต้องสามารถตอบวัตถุประสงค์ของบทนั้น
6. ข้อมูลตัวเลข สถิติ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคควรนาเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพและควรอ้างอิงมาด้วย
7. มีการอ้างอิง บรรณานุกรม ต้องอ้างจากแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือได้ทนั สมัยหรือใช้แบบอ้างอิงที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 23 มกราคม 2561
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-751-7884
E-mail Address
: ajn.supaporn@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคกระบวนการทาเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานวิชาการที่มีความสาคัญและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
ได้พัฒนาองค์ความรู้ การเขียนเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์จึงมีความสาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
มี เนื้ อ หาที่ เข้า ใจได้ ง่ า ยเหมาะสมกับ การเรีย น การเขี ย นเอกสารประกอบการสอนโดยทั่ ว ไป จะมี ลั กษณะ
เช่นเดียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ประเภทตารา หรือ หนังสือ มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของรายละเอียด
ของเอกสารประกอบการสอน เป็ น ไปตามคาอธิ บ ายรายวิ ช าในหลั กสู ต ร ซึ่ ง มี แผนการเรีย นรู้และกิจ กรรม
ประกอบการเขียนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2560) หรือเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นลักษณะเอกสาร
ที่จัดทาเป็นรูปเล่มมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิชา และการทาเอกสารประกอบการสอนของ
อาจารย์ประจาวิชานั้น สามารถนาไปใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ตามข้อกาหนดที่ผู้เสนอขอตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทุกคนจะต้องนาเสนอ นอกจากคาว่า เอกสารประกอบการสอนแล้ ว ยังมีคาว่า เอกสารคาสอน
หมายถึง เอกสารคาบรรยายหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึง
เนื้ อหาวิ ช าและวิ ธี การสอนอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ความสมบู รณ์ กว่ า เอกสารประกอบการสอน (ส านั กงาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา, 2560) ผลงานวิ ช าการที่ ใ ช้ ป ระกอบการสอนในรายวิ ช าตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างระบบและสร้างองค์ความรู้ และ
เทคนิคการสอนให้มี ความทั นสมั ย นอกจากนั้น การเขียนเอกสารประกอบการสอนเป็ นจุ ดเริ่มต้น นาไปสู่ การ
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความสมบูร ณ์ได้มาตรฐาน กระทั่งสามารถเป็นตารา หรือหนังสือ ได้ใน
อนาคต
เทคนิคกระบวนการทาเอกสารประกอบการสอน มีกระบวนการที่สาคัญดังนี้ (1) การศึกษาหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร (2) การศึกษาคาอธิบายรายวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
คาบเรียน และมีการกาหนดหัวข้อ เนื้อหารายวิชาให้อยู่ในขอบเขตของคาอธิบายรายวิชา โดยจัดทาแผนการสอน
หรือโครงร่างวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน (3) ชื่อเอกสารประกอบการสอน จะใช้ชื่อ
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ตามรายวิชาในหลักสูตร (4) การจัดทาโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน โดยมีการกาหนดหัวข้อเรื่องที่แสดง
ถึง ขอบเขตของเรื่อง กรอบแนวคิด การกาหนดโครงร่างเป็นบทเป็นหัวข้อใหญ่ และกาหนดหัวข้อย่อยภายในบท
นาไปสู่เนื้อหาให้มีความชัดเจน มีการลาดับการเขียน เนื้อหาใดควรอยู่ก่อนหรือหลัง เพื่อให้มีความสอดคล้องกันใน
รายวิชา (5) เนื้อหาและการนาเสนอเนื้อหา ควรมีการนาเสนอความรู้ใหม่ ที่มีความถูกต้อง มีความทันสมัย มีความ
สมบูรณ์ ตามหัวข้อหลักอย่างครบถ้วน ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ควรมีการบรรยาย อธิบาย การใช้
ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน หรือ คาอธิบายในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ เพื่อทาให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจได้ง่าย เช่น ภาพประกอบ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ ที่เหมาะสม ทาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และจดจาได้
ง่าย เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้
เทคนิคการสร้างเอกสารประกอบการสอน ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุจากการเรียนการสอน
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์การสอน การสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทาการสอน การบันทึ กปัญหาและข้อมู ล
ระหว่างการสอน การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหาสาระและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และวัตถุประสงค์ เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบ่งเป็นบทเป็นตอน ศึกษารูปแบบของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน และส่วนประกอบที่สาคัญให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
เพื่อนามากาหนดเป็นจุดประสงค์ เนื้อหา และวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอน เนื้อหาควรมีความทันสมัย
และต่อยอดข้อมูล เดิ มให้เห็น ถึงการพัฒ นาการจัด การเรีย นการสอน จึง ต้องนาเสนอเนื้ อหาที่มี การคัดกรอง
สาระสาคัญ น่าสนใจเพื่อนาเสนอเนื้อหาในรายวิชา
เทคนิคการน าเสนอเนื้อหา ในเอกสารประกอบการสอนควรคานึ งถึง คาอธิ บายรายวิช า ให้มีความ
ครบถ้วนตามคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร และตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน มีความถูกต้อง
ของเนื้อหารายวิชา ชัดเจน และสมบูรณ์ มีแหล่งอ้างอิงของข้อมูล การเริ่มต้นเนื้อหาแต่ละบทควรมีการขึ้นต้นด้วย
บทนา และลงท้ายด้วยบทสรุป การเขียนบทสรุป ที่มีความเชื่อมโยงประเด็นนาไปสู่เนื้อหาในบทต่อไป ในการทา
เอกสารประกอบการสอน มีการกาหนดสัดส่วนของเนื้อเรื่องให้มีความเหมาะสม ในประเด็ นสาคัญของเนื้อหา ให้มี
ความเด่นชัด ภาษาที่ใช้ในประโยค มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการ มีการสะกดถูกต้องตามที่
ราชบัณฑิตยสถานกาหนดให้ใช้แล้ว ส่วนคาศัพท์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้มี วงเล็บคาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน ด้านข้อมูลตัวเลข แผนภาพ สถิติ รูปภาพและอื่น ๆ ที่ประกอบ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น มีสัดส่วนขนาดของ
ภาพ ตาราง แผนภูมิที่เหมาะสม ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป ทาให้เอกสารประกอบการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น
การเขียนเนื้ อหาในการอธิ บ ายภาพ หรือตาราง แผนภูมิ ต่ าง ๆ ต้องมี ความสอดคล้ องกั น และเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ (ชุติมา สัจจานนท์, 2542) การทาเอกสารประกอบการสอนต้องส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และ
นาไปทดลองใช้ในห้องเรียน และมีการบันทึกผลการใช้เอกสารประกอบการสอน นาผลที่ได้มาใช้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข ควรมีการทดลองใช้มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้เอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
มากที่สุด
เทคนิคการอ้างอิงเอกสารประกอบการสอน การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นามา
เสนอในเอกสารประกอบการสอน ทาให้มีความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการสอน และเป็น
การอ้างอิงเพื่อคานึงถึงลิขสิทธิ์ของแหล่งที่มาอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการอ้างอิง เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและเนื้อหาสาระ ความน่าเชื่อถือ และการรับรู้ลิขสิทธิ์ ที่ได้นามาอ้างอิงที่มีอยู่ในเอกสารประกอบการสอน
การเลือกแหล่งอ้างอิง จาเป็นต้องเลือกและประเมินคุณค่าของข้อมูล ควรเป็ นแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ มี
ความถูกต้องของข้อมูล โดยพิจารณาจากผู้เขียน (ความสามารถ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง
ผลงานที่เกี่ยวข้อง) ผู้จัดทา ผู้พิมพ์ และ ความทันสมัยของข้อมูล โดยพิจารณาจากปีที่จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือปีที่
จัดพิมพ์ มีความเป็นปัจจุบันข้อมูล เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่รวดเร็ว ข้อมูลที่นามาใช้ในการทา
เอกสารประกอบการสอน จึงต้องมีความทันสมัยและตรงสถานการณ์ปัจจุบัน หลักในการอ้างอิง โดยทั่วไปจะ
อ้างอิงตามความเป็นจริง เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ในการนาเสนอข้อมูล จริยาบรรณของนักวิชาการ และการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ วิธีในการอ้างอิง ดังนี้ (1) เชิงอรรถ (footnotes) คือ ใส่หมายเลขกากับข้อความที่คัดลอกหรือเก็บ
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แนวคิดมาให้ตรงกับหมายเลขของรายการเชิงอรรถ (Stemberg, R.J, 2003) รายการเชิงอรรถจะอยู่ท้ายหน้า โดย
ระบุแหล่งที่มาให้มีความครบถ้วน รวมถึง ภาพประกอบ ตารางแผนภูมิ หรือภาพกราฟิกต่าง ๆ (2) การอ้างอิง
แทรกปนเนื้อหา ระบบแหล่งที่มาไว้ในวงเล็บ นามปี และระบบหมายเลย ระบบนามปี ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เนื้อจาก
เป็นแบบแผนที่เป็นสากล (3) บรรณานุกรม (bibliographies) หรือเอกสารอ้างอิง (reference) แสดงถึงการ
ค้ น คว้ า จากการรวบรวมแหล่ ง ข้ อ มู ล หนั ง สื อ ต ารา วิ ท ยานิ พ นธ์ รายการเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ โสตทั ศ น์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอ้างอิงแหล่งที่มา โดยจะมีการบันทึกไว้ในหน้าท้ายของเอกสารประกอบการสอน หรือ
ท้ายบทในเอกสารประกอบการสอน
ประโยชน์ของการทาเอกสารประกอบการสอน (1) ทาให้ผู้สอนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้าน
วิชาการ และศึกษาหลักสูตร คาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา ค้นคว้าในส่วนเนื้อหาวิชาที่สอนได้อย่างเต็ม
ความสามารถ (2) ทาให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการเตรียมการสอน เตรียมกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รายวิ ช า (3) ท าให้ ไ ด้ ผ ลงานทางวิ ช าการ สามารถเป็ น คู่ มื อ การสอนได้ อ ย่ า งดี (4) ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี เ อกสาร
ประกอบการสอนสาหรับทาความเข้าใจในบทเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนาไปทบทวนทั้งใน
เวลาเรียนและหลังเลิกเรียนแล้ว (5) ทาให้ผู้สอนสามารถแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวิชาการได้ (6) ทาให้อาจารย์
ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นสามารถนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการได้
เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอน โดยมีการกาหนดแผน และศึกษารายละเอียดก่อนดาเนินการ
ซึ่ง ประกอบด้วย
(1) ชื่อหลักสูตร
(2) ชื่อรายวิชาและรหัสวิชา
(3) ชื่ออาจารย์ผสู้ อน วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
(4) ชื่อเรื่องที่สอน จานวนชั่วโมงสอน
(5) วันเดือนปี และ เวลา ที่สอน
(6) วัตถุประสงค์การศึกษา
(7) เนื้อหาของรายวิชาทีส่ อน โดยสังเขป
(8) วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้/แบบฝึกหัด/กรณีศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้
(9) สื่อการเรียนรู้
(10) การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ในการเรียนการสอน
(11) หากมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ให้มีการระบุ วันเดือนปี ที่มีการแก้ไข
(12) ทดลองใช้ในการเรียนการสอน มากกว่า 1 ภาคการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุง
(13) เสนอผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง ให้ได้มีคุณภาพ และความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
ผลสาเร็จในการจัดทาเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ มีดังนี้ (1) ครอบคลุมเนื้อหาและครอบคลุม
มาตรฐานการเรียนรู้ (2) การเรีย บเรีย งอย่ างเป็น ระบบ มี ความต่อเนื่องเชื่ อมโยง มี การเรีย งล าดับ ความคิ ด
เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก มีวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง สรุปท้ายบท (3) มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน มีคาอธิบายรายวิชา ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ข่าว ตัวอย่างทันสมัย การอ้างอิง
ถูกต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น โดยมี เ ทคนิ ค ทฤษฏี ที่ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น ถ้า มี ง านวิ จั ย ให้ด้ ว ยจะท าให้มี ความทั น สมั ย ของ
แหล่งข้อมูล (4) ใช้ภาษาที่วิชาที่ชัดเจน อ่านเข้ าใจง่าย มีการอธิบายและอ้างเหตุผล ให้เครื่องหมายวรรคตอนได้
ถูกต้อง และใช้ศัพท์บัญญัติ (5) มีแบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของบทนั้น (6) ข้อมูล
ตัวเลข สถิติ หรือข้อมูลเชิงเทคนิค ควรนาเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ และควรอ้างอิงที่มา (7) มีอ้ างอิง
บรรณานุกรม ต้องอ้างจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย หรือใช้แบบอ้างอิงที่ต้นสังกัดได้กาหนดไว้ อ้างอิงตามความ
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จาเป็น ตามควร เพื่อให้ได้เอกสารประกอบการสอน ที่มีคุณภาพ โดยควรมีการกาหนดระยะเวลาในความสาเร็จ
ของการทาเอกสารประกอบการสอนด้วย
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 23 มกราคม 2561
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: อาจารย์ ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 0802545256
E-mail Address
: ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
การวางแผนการสอน (การจัดการเรียนรู้) ที่ดีย่อมนาสู่เทคนิคการจัดทาเอกสารประกอบการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้สอนในการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้สอนจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่กาหนดไว้
ผู้สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบสาคัญว่าจัดทา
แผนอย่า งไร เพื่ อใคร มี เทคนิคและวิธีการอย่างไร ผลที่ ได้รับจะเป็น อย่ างไร ดั งนั้น แผนการจัดการเรียนรู้จึ ง
เปรียบเสมือน ขั้นตอนการจัดการทาแผนการจัดการเรียนรู้
1. วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่ละ
หัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้
2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อ
นามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและ
ค่านิยม
3. วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมทั้ง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยต้องมีสิ่งต่อไปนี้
1. สาระสาคัญ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. สาระการเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนรู้
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5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล
7. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรมีดังนี้
1. มีความละเอียด ชัดเจน มีหัวข้อและส่วนประกอบต่าง ๆ ครอบคลุมตามศาสตร์ของการสอนโดย
สามารถตอบคาถามต่อไปนี้
1.1 สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอดหรือสาระสาคัญ)
1.2 เพื่อจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)
1.3 ด้วยสาระอะไร (เนื้อหา / โครงร่างเนื้อหา)
1.4 ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ)
1.5 ใช้เครื่องมืออะไร (วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้)
1.6 ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสาเร็จ (การวัดผลและประเมินผล)
2. แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ / เนื้อหาและเป็นจุดที่พัฒนาผู้เรียนในด้ านความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคติ
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา / สาระ
3.3 วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 การวัดผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์อาจารย์ 3 ต้องเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทาตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ จัดทา
หน่วยการเรียนรู้ และจัดทากาหนดการสอนหรือโครงการสอน
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
แล้วนาไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. มีการกาหนดเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา
4. มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน มี
การบูรณาการ เน้นการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบัติจริง และ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5. มีการกาหนดสื่อ /นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ /ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผู้เรียน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก
จัดหาและจัดทาสื่อ/แหล่งการเรียนรู้
6. มีการกาหนดการวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
7. มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกั บความต้องการของท้องถิ่น เน้น
คุณธรรม จริยธรรม และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม
8. มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
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แผนภูมิ แสดงลาดับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ดัดแปลงจาก : กรมวิชาการการ, อ้างอิงในอาภาภรณ์ ใจเที่ยง, 2548
เพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้ และเวลาที่จะใช้
วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา

เพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ทั้งด้าน ความรู้ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสยั ที่พึงประสงค์ โดยการเขียน
ในรูปจุดประสงค์ทั่วไปและเชิงพฤติกรรม

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้จาก
ผลการเรียนรู้

- เลือกและขยายสาระการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
- สาระการเรียนรู้ต้องมีความเที่ยงตรง ปฏิบัติได้จริง ทันสมัยและ เป็นตัว
แทนของความรู้
- มีความสาคัญทั้งในแนวกว้างและแนวลึก
- จัดสาระการเรียนรู้ให้เรียงลาดับจากง่ายไปหายากและต่อเนื่อง
- จัดสาระทีเ่ รียนรู้ให้สัมพันธ์กับรายวิชา / กลุ่มวิชาอื่น ๆ

วิเคราะห์กระบวนจัดการ
เรียนรู้

- เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ว่ามุ่งไปในทิศทางใด
- มีความสนใจสาหรับผู้เรียน
- สามารถเรียนรูไ้ ด้ง่าย เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติของผูเ้ รียนและสถานที่
- เลือกวิธีการนาเข้าสู่การเรียน
- ให้ผู้เรียนทากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรู้ ผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถแตกต่างกันไม่จาเป็นต้องทากิจกรรมเหมือนกัน
- ควรเน้นกิจกรรมที่ทางานเป็นทีมมากว่ารายบุคคล
- กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติต้องนาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาเป็น
เครื่องมือให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมที่ปฏิบัตคิ วรสอดคล้องกับชีวิตประจาวันและชีวิตจริง
- กิจกรรมที่ปฏิบัตมิ ีทงั้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
- เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนฝึกฝนและถ่ายทอดการเรียนรูไ้ ปสูส่ ถานการณ์
- ใหม่ ๆ พร้อมทั้งทาให้เกิดความจาระยะยาว
- ตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ผู้เรียนสรุป รวมทั้งส่งเสริมให้เชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนรู้และที่จะเรียนต่อไป

วิเคราะห์กระบวน
ประเมินผล

วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้

-

วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ใช้วิธีการวัดที่หลากหลาย
เลือกใช้เครื่องมือวัดทีม่ ีความเชือ่ มั่น
แปลผลการวัดและการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง

ให้เรียนรูจ้ ากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน
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ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
 ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 ผู้สอนมีแผนทีนาทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 ได้เอกสารประกอบการสอน ทีม่ ีเนื้อหา การจัดการความรู้ วิธกี ารสอน กิจกรรมในการเรียน การวัดและประเมินผล
ที่ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านวิชาการที่พร้อมนาไปสู่การทาผลงานทางวิชาการต่อไป
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี
วันเดือนปีที่ดาเนินการ
: 23 มกราคม 2561
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
: อาจารย์ตริณญ์ อินทรโอภาส
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
: 081-488-0321, 092-282-6168
E-mail Address
: Trin.indraopas@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการทาเอกสารสอนโดยใช้สื่อ Multi media
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ตัดต่อ clips ใน YouTube จากภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรืองานสัมมนา ที่สอนให้เห็นถึงเทคนิคการ
นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (TED Talk) เพื่อช่วยให้นักศึกษามีกรอบความคิด มองการเป็นผู้ประกอบการที่
สามารถระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการนาเสนอแผนธุรกิจ เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาบางราย
สามารถนาผลงานแผนธุรกิจไปนาเสนอ จนชนะโครงการ Startup Thailand League ของ สวทช. ได้
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