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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนด
ไว้ว่ าส่ วนราชการมีหน้ าที่ พัฒนาความรู้ ในส่ วนราชการเพื่ อให้ มีลั กษณะเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้อย่ าง
สม่าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็ นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนา
ความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
เพื่ อพั ฒนาและปรั บ ปรุ งวิ ธี การท างานให้ บรรลุ ตามเป้ าหมายอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ วิ ทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจานวนมากจึงต้องมีการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ด้ านการเรี ย นการสอน ครั้ งที่ 2 เรื่ อง เทคนิ ค การท าเอกสารประกอบการสอนที่ ดี
ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good
Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้
ในการปฏิบัติงาน และสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้

: ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อการจัดการความรู้

: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี

วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: 25 เมษายน 2561

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล

ผศ.ดร กอบกูล จันทรโคลิกา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

081-751-7884

E-mail Address

ajn.supaporn@gmail.com

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการศึกษา
ด้วยตนเองของนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป การเขียนเอกสารประกอบ การสอนโดยทั่วไปมีหลักการ
เขียนเช่นเดียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตาราหรือหนังสือ แต่แตกต่างกันในเรื่องขอบข่าย
ของเนื้อหาซึ่งยึดคาอธิบายรายวิชาเป็นหลักและรูปแบบซึ่ง มีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมประกอบ
เอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น เนื้ อ หาวิ ช าและวิ ธี ก ารสอนอย่ า งเป็ น ระบบ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560) หรือ เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้สอนจัดทาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นลักษณะเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มมีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมตามคาอธิบายรายวิช า และการ
ทาเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ประจาวิชานั้น สามารถนาไปใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตามข้ อ ก าหนดที่ ผู้ เ สนอขอต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ทุ ก คนจะต้ อ งน าเสนอ ผลงานวิ ช าการที่ ใ ช้
ประกอบการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เป็นไปอย่างระบบและสร้างองค์ความรู้ และเทคนิคการสอนให้มีความทันสมัย นอกจากนั้นการเขียน
เอกสารประกอบการสอนเป็นจุดเริ่มต้นนาไปสู่การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้มีความสมบูรณ์ได้
มาตรฐาน กระทั่งสามารถเป็นตารา หรือหนังสือ ได้ในอนาคต
กระบวนการทีท่ าเอกสารประกอบการสอน
1. การศึกษาหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
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2. การศึกษาคาอธิบ ายรายวิชา จานวนหน่ว ยกิต จานวนคาบเรียน และมีการกาหนดหั ว ข้อ
เนื้อหารายวิชาให้อยู่ในขอบเขตของคาอธิบายรายวิชา โดยจัดทาแผนการสอน หรือโครงร่างวิชา เพื่อเป็น
แนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
3. ชื่อเอกสารประกอบการสอน จะใช้ชื่อตามรายวิชาในหลักสูตร
4. การจั ดทาโครงเรื่ องของเอกสารประกอบการสอน โดยมีการก าหนดหั ว ข้อเรื่ องที่แสดงถึ ง
ขอบเขตของเรื่อง กรอบแนวคิด การกาหนดโครงร่างเป็นบทเป็นหัวข้อใหญ่ และกาหนดหัวข้อย่อยภายใน
บท นาไปสู่เนื้อหาให้มีความชัดเจน มีการลาดับการเขียน เนื้อหาใดควรอยู่ก่อนหรือหลัง เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกันในรายวิชา
5. เนื้อหาและการนาเสนอเนื้อหา ควรมีการนาเสนอความรู้ใหม่ ที่มีความถูกต้อง มีความทันสมัย
มีความสมบูรณ์ ตามหัวข้อหลักอย่างครบถ้วน ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน ควรมีการบรรยาย
อธิบาย การใช้ภาษาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน หรือ คาอธิบายในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น ภาพประกอบ แผนภาพ ตาราง แผนภูมิ ที่เหมาะสม ทาให้ผู้อ่าน
เกิดความสนใจ และจดจาได้ง่าย เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้
ประโยชน์ของการทาเอกสารประกอบการสอน
1. ท าให้ ผู้ ส อนได้มีค วามคิ ดริ เ ริ่มสร้ างสรรค์ท างด้า นวิช าการ และศึกษาหลั ก สู ตร คาอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์รายวิชา ค้นคว้าในส่วนเนื้อหาวิชาที่สอนได้อย่างเต็มความสามารถ
2. ทาให้อาจารย์ผู้สอนได้มี การเตรียมการสอน เตรียมกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รายวิชา
3. ทาให้ได้ผลงานทางวิชาการ สามารถเป็นคู่มือการสอนได้อย่างดี
4. ทาให้ ผู้เรี ยนมีเอกสารประกอบการสอนส าหรับทาความเข้าใจในบทเรียนและมีผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนาไปทบทวนทั้งในเวลาเรียนและหลังเลิกเรียนแล้ว
5. ทาให้ผู้สอนสามารถแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวิชาการได้
6. ท าให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนมีความเชี่ ยวชาญเพิ่ม ขึ้นสามารถนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอ
ตาแหน่งทางวิชาการได้
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอน โดยมีการกาหนดแผน และศึกษารายละเอียดก่อน
ดาเนินการ ซึ่ง ประกอบด้วย
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อรายวิชาและรหัสวิชา
3. ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
4. ชื่อเรื่องที่สอน จานวนชั่วโมงสอน
5. วันเดือนปี และ เวลา ที่สอน
6. วัตถุประสงค์การศึกษา
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7. เนื้อหาของรายวิชาที่สอน 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. ครอบคลุมเนื้อหาและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
2. การเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง มีการเรียงลาดับความคิด เรียงลาดับ
จากง่ายไปหายาก มีวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง สรุปท้ายบท
3. มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน มีความทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน มีคาอธิบาย
รายวิชา ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ข่าว ตัวอย่างทันสมัย การอ้างอิงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยมีเทคนิค ทฤษฏี ที่ใช้
ในปัจจุบัน ถ้ามีงานวิจัยให้ด้วยจะทาให้มีความทันสมัยของแหล่งข้อมูล
4. ใช้ภาษาที่วิชาที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย มีการอธิบายและอ้างเหตุผล ให้เครื่องหมายวรรคตอนได้
ถูกต้อง และใช้ศัพท์บัญญัติ
5. มีแบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของบทนั้น
6. ข้อมูลตัวเลข สถิติ หรือข้อมูลเชิงเทคนิค ควรนาเสนอในรูปตาราง แผนภูมิ แผนภาพ และควร
อ้างอิงที่มา
7. มีอ้างอิง บรรณานุกรม ต้องอ้างจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย หรือใช้แบบอ้างอิงที่ต้นสังกัดได้
กาหนดไว้ อ้างอิงตามความจาเป็น ตามควร เพื่อให้ได้เอกสารประกอบการสอน ที่มีคุณภาพ โดยควรมีการ
กาหนดระยะเวลาในความสาเร็จของการทาเอกสารประกอบการสอนด้วย
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จาก https://www.scribd.com/document/320448999
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.
Sternberg, R. J. (2003). The psychologist’s companion : Guide to scientific writing
for Students and researchers (4 th ed.) Cambridge UK ; Cambridge University
Press.
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้

: ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อการจัดการความรู้

: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี

วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: 25 เมษายน 2561

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล

ดร.ภคมน โภคะธีรกุล

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

089 - 2045599

E-mail Address

pakamon999@hotmail.com

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
คุณลักษณะของเอกสารประกอบการสอนที่ดี
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา (เนื้อหา ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ข้อมูลการตีความหมาย
หลักฐานการอ้างอิง ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน
2. ครอบคลุมรายวิชา (เอกสารการสอน หรือเอกสารคาสอน ครอบคลุม ทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระสาคัญของ
รายวิชาที่รับผิดชอบ)
3. การจัดลาดับเนื้อหา (การจัดลาดับขั้นตอนในการเสนอเนื้อหาที่จะสอน ทาให้เข้าใจง่าย)
4. รูปแบบในการเขียน (ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและอธิบายขยายความคิดรวบยอดสามารถสื่อความ
หมายได้ดี อาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ประกอบเพื่อความเข้าใจและน่าสนใจ มีความประณีต ในการจัดรูปแบบ
การเขียน มีการอ้างอิง แหล่งวิชาการที่ถูกต้องมีแบบแผนในการเขียนอ้างอิง จัดทาบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้
อย่างเหมาะสม)
5. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน (การศึกษาค้นคว้าตาราหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้นเพิ่มเติม
ได้อย่างกว้างขวาง
6. ความถูกต้องในการใช้ภาษา (การใช้สานวนในการเขียนเป็นแบบแผนของภาษาใช้ศัพท์บัญญัติ และใช้
ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ)
7. การเสนอแนวคิดของตนเอง (เช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ คา
สรุป หรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์)
8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน (ความสาคัญ ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ในการ
นาไปใช้ประกอบการสอน หรือสื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้
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ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
1. มีการวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน
3. มีเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสอน
4. มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาที่สอนให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น
5. มีการแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
6. มีการใช้สื่อการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้ดี
7. มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน
9. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

หน้า 6

องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้

: ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อการจัดการความรู้

: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี

วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: 25 เมษายน 2561

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล

ดร.สุภาพร เพ่งพิศ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

081-751-7884

E-mail Address

ajn.supaporn@gmail.com

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
องค์ประกอบในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การทาเอกสารประกอบการสอน มีส่วนประกอบการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
1. ปกนอก ปกใน และสารบัญ
2. แผนการสอนตามเนื้อหารายวิชาใน มคอ.3 ได้แก่ เนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล
3. แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบฝึกหัด ท้ายบท
5. กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
6. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรม
7. ภาคผนวก
ในการจัดทาเอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาครบถ้วน ตามคาอธิบายรายวิชาใน มคอ. 3 โดยมี
การจัดเรียนเนื้อหารายวิชาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถอธิบายเรื่องที่
เรียนที่สอนได้อย่างชัดเจน และตอบโจทย์การเรียนการสอนได้ดี มีการสอดแทรกประสบการณ์ของผู้ สอนที่
เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และความทันสมัยของการอ้างอิงเอกสาร ทาให้เอกสาร
ประกอบการสอนมีความน่าสนใจ จากการแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะ
ทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านเนื้อหา การจัดการความรู้ วิธีการสอน กิจกรรมในการเรียน การวัดและ
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ประเมินผลที่มีความครบถ้วนได้มาตรฐาน นาไปสู่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จากเอกสาร
ประกอบการสอนที่อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดทาขึ้น
ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
มีการดาเนินการทาเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชา
การบริหารการเงิน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่ผู้เรียน และใช้เป็นเอกสารใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยต้องมีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา ด้วย

บรรณานุกรม
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. (2555). คูมือการเขียนเอกสารประกอบการสอน. สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ชุติมา สัจจานันท์. (2542). เทคนิคการเขียน การพิมพ์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.
สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560). เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.
Sternberg, R. J. (2003). The psychologist’s companion : Guide to scientific writing
for Students and researchers (4 th ed.) Cambridge UK ; Cambridge University
Press.
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้

: ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อการจัดการความรู้

: เทคนิคการทาเอกสารประกอบการสอนที่ดี

วันเดือนปีที่ดาเนินการ

: 25 เมษายน 2561

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

0802545256

E-mail Address

ajarn_wal@hotmail.com

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
ขั้นตอนการจัดการทาเอกสารประกอบการสอน
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เอกสารประกอบการสอนจัดเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนและยังสามารถ
นาไปเสนอผลงานทางวิชาได้ ดังนั้นอาจารย์ที่ได้รับผิดชอบในการสอนรายวิชาใดๆก็ตามจาเป็นที่จะต้องมีเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิในรายวิชานั้นๆ เสียก่อน ในการจัดเตรียมทา
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาหนึ่งๆนั้นจะมีเอกสารอยู่ 1 ใบที่เราเรียกว่าใบเตรียมสอนจะมีการระบุสัปดาห์ที่
1 - 15 ว่าจะสอนเรื่องอะไรบ้าง อาจจะระบุเป็นบทที่ 1 - บทสุดท้ายจานวน กี่คาบเรียนโดยมาตรฐานจะมี 3 คาบ
เรียนต่อสัปดาห์และจะต้องอธิบายรายละเอียดถึงบทหรือหัวข้อที่จะสอน พร้อมทั้งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ว่าในแต่ละบทเรียนผู้สอนต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้/ทักษะเรื่องอะไรบ้างและปิดท้ายด้วยการประเมินผล
จากการทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบว่านักศึกษามีความรู้จริงหรือไม่ ดังนั้นจึงผู้เขียนจึงขอสรุป
ขั้นตอนการจัดการทาเอกสารประกอบการสอนซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการกาหนดหน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนและแสดง
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อของเอกสารเตรียมสอนในแต่ละบทหรือแต่ละเรื่อง
2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาตามมาตรฐานรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพื่อ
นามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและ
ค่านิยม
3.
วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายเนื้อหาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมทั้ง
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
องค์ประกอบสาคัญของเอกสารประกอบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนจะต้องมีใบเตรียมการสอนและจะต้อง
มีองค์ประกอบสาคัญต่อไปนี้
1. สาระสาคัญ
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. สาระการเรียนรู้
4. กิจกรรมการเรียนรู้
5. สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล
7. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมวางแผน เนื้อหา จานวนครั้งที่สอน และ กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
เรียน
สัปดาห์ 14-15

ใบเตรียมการสอน

เวลา..3..คาบ

หน่วยที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชื่อบทเรียน

8.1 ทฤษฏีการพัฒนาเศรษฐกิจ
8.2 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
8.3 การผันแปรของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค
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รหัสวิชา BUA 1103

จุดประสงค์การสอน

8.1 เข้าใจทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ
8.1.1 อธิบายทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจได้
8.1.2 ระบุประโยชน์และความสาคัญของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจได้
8.2 เข้าใจความหมายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
8.2.1 อธิบายความสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้
8.2.2 ระบุชนิดของแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้
8.3 เข้าใจความผันแปรของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค
8.3.1 อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผันแปรของเศรษฐกิจมหภาคได้
8.3.2 ระบุแนวทางการแก้ความผันแปรของเศรษฐกิจมหภาคได้

ผลลัพธ์/ผลสาเร็จ : RESULT/R
 ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการวัดจาก
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบในแต่บทเรียน
 อาจารย์ผู้สอนมีแผนทีนาทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะในแต่ละบทเรียนจะมีเอกสารหรือใบเตรียมสอนที่จะต้องมีการบริหารเวลาและเนื้อหาให้มี
ความสัมพันธ์กัน
 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะได้มีเอกสารประกอบการสอน ที่มีเนื้อหา การจัดการความรู้ วิธีการสอน
กิจกรรมในการเรียน การวัดและประเมินผลที่ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านวิชาการที่พร้อมนาจะนาไปสู่การ
ของผลงานทางวิชาการต่อไป
 เป็นการสร้างผลงานทางวิชาที่แสดงถึงความมีคุณภาพของอาจารย์และหน่วยงานทีไ่ ด้ให้มีการสนับสนุน
งบประมาณ วิทยากร และกระบวนการในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
ของอาจารย์ผู้สอน เมื่อมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ด้านอาจารย์ผู้สอนจะมีระดับ
คะแนนที่แสดงถึงมีประสิทธิผลของอาจารย์ผู้สอน
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