บทที่ 3

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณา
ขอกําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ซึ่ง เปนผลงานทางวิชาการที่ใช ใน
การสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันทีส่ ะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปน
ระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน ผูประสงคจะขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการตองศึกษารูป แบบและรายละเอียดการเขียนใหเ ขาใจ เพื่อใหส ามารถเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไดอยางถูกตอง มีคําแนะนําในการเขียนดังนี้

สวนปก
1. ปกนอก การเขียนปกนอก ดังตัวอยางที่ 3.1 รายละเอียดดังนี้
1.1 สวนบนสุด ใหระบุชื่อ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
1.2 สวนกลาง ใหระบุชื่อ-สกุลผูเขียน ใหใสชื่อยศ ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)
1.3 สวนลาง ใหระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลข พ.ศ. (ไมตองใสคําวา
พ.ศ.)
ตัวอยางที่ 3.1 ปกนอก

ตัวหนา ขนาด 28 พอยต

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ชื่อวิชา

ชื่อ – สกุล

คณะ…………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2556

2. สันปก การเขียนสั นปก ใหร ะบุชื่อวิชา (ไมตองใสคําวา เอกสารประกอบการสอน)
ชือ่ ผูเขียน (ไมตองระบุคํานําหนา) ดังตัวอยางที่ 3.2
ตัวอยางที่ 3.2 สันปก
หลักการอานการเขียนคําไทย

ชื่อ – สกุล

3. ปกใน การเขียนปกใน ใหเขียนเหมือนปกนอก โดยเพิ่ม วุฒิการศึกษาตอทายชื่อผูเขียน
ดังตัวอยางที่ 3.3 มีรายละเอียดดังนี้
3.1 สวนบนสุด ใหระบุชื่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
3.2 สวนกลาง ใหระบุชื่อผูเขียน โดยไมตองระบุคํานําหนาชื่อแตใหระบุคุณวุฒิสูงสุด
ของผูเขียน
3.3 สวนลาง ใหระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลข พ.ศ.
(ไมตองใสคําวา พ.ศ.)
ตัวอยางที่ 3.3 ปกใน

ตัวหนา ขนาด 28 พอยต

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
………………………………..

…………………………….
(วุฒิการศึกษา)

คณะ……………………………………..
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2556
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คํานํา
การเขียนคํานําเปนการกลาวนําถึงความสําคัญ ความจําเปน จุดมุงหมายในการเรียนการสอน
รายวิชาที่เขียน สาระสําคัญของรายวิชา และประโยชนที่ไดรับ เนื้อความควรมีประมาณ 3 ยอหนา
ดังตัวอยางที่ 3.4 มีรายละเอียดดังนี้
1. ยอหนาแรก กลาวถึง รายวิชา รหัส วิชาและหลัก สูตร ความสําคัญ ความจําเปน
จุดมุง หมายในการเรียนการสอน สาระสําคัญ และประโยชนที่ไดจากการจัดทําเอกสารประกอบ
การสอน
2. ยอหนา ที่ส อง ควรเขียนสวนประกอบของเอกสารวาแบง เป นกี่บ ท ชื่อบท และ
สาระสําคัญโดยสรุป
3. ยอหนาที่สาม กลาวถึงประโยชนที่ไดรับและกลาวขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ตัวอยางที่ 3.4 การเขียนคํานํา

คํานํา

ขนาด 16 พอยต

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ รหัสวิชา
3441303 เปนเอกสารประกอบการสอนที่เรียบเรียงขึ้น ตามหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาได
ครอบคลุมรายวิชาทางดานการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ และยังสามารถใชเปนเอกสารประกอบการสอน
ในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีสาระเกี่ยวของกับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจได
เนื้อหาในเอกสารจะประกอบดวยเนื้อหา 8 บท โดยเริ่มตั้งแตแนวทางการเขียนโปรแกรมสําหรับ
งานธุรกิจ การวิเคราะหโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ การออกแบบโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ ชนิดของ
ขอมูลและตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน การควบคุมทิศทางการทํางานของโปรแกรมแบบทางเลือก
การควบคุมทิศทางการทํางานของโปรแกรมแบบวนซ้ํา และการเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชสําหรับ
งานธุรกิจ
ดังนั้นผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับ งานธุร กิจเลม นี้ จะเปนประโยชนต ออาจารย และนัก ศึกษาที่ ใชป ระกอบการเรี ยนการสอนใน
รายวิช าดังกล าว และยังเป นประโยชนตอ บุคคลที่ สนใจด านการเขียนโปรแกรมทางธุ รกิจ นอกจากนี้
ยัง ได รั บความอนุ เ คราะห จ ากผูท รงคุ ณ วุฒิ ที่ค อยให คํา ปรึก ษาในการเรีย บเรี ย งและปรับ ปรุง เนื้อ หา
จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
…………………
พฤศจิกายน 2559
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การเขียนคํานํา ควรคํานึงถึงรายละเอียดตอไปนี้
1. ควรเขียนใหกระชับ รัดกุม และใชถอยคําที่สละสลวย
2. ไมควรเขียนถอมตนจนเกินไป เชน อางวาไมมีความรูหรือความรูนอย
3. ไมควรออกตัวโดยไมเกิดประโยชน เชน อางวามีเวลานอยหรือเรงรีบทํา
4. ไมระบุขอผิดพลาด ขอบกพรองตางๆ ในเอกสารประกอบการสอน
5. ไมระบุความชวยเหลือจากผูอื่นที่แสดงวาผูเ ขียนไมมีความสามารถเขียนเอง
6. ความยาวไมควรเกิน 1 หนากระดาษ

สารบัญ
สารบัญเปนสวนที่แสดงรายการหรือหัวขอตาง ๆ ของเอกสารประกอบการสอนที่ปรากฏ
ในเลมและมีเลขหนากํากับ โดยมีการจัดเรียงตามลําดับ ดังตัวอยางที่ 3.5 – 3.7
ตัวอยางที่ 3.5 สารบัญ
สารบัญ

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)
ตัวหนา ขนาด 18 พอยต
คํานํา
สารบัญ
ตัวหนา ขนาด 16 พอยต
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
แผนบริหารการสอนประจําวิชา
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
บทที่ 1 แนวทางการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
……………………………………………………………..
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
ขนาด 16 พอยต
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2
บทที่ 2 การวิเคราะหโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
……………………………………………………………..
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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หนา
(1)
(3)
(5)
(7)
(9)
1
2
8
32
35
35
38
40
43
52
52
53
54
250
255

ตัวอยางที่ 3.6 สารบัญภาพ
สารบัญภาพ
(เวน 1 บรรทัด)

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
กรอบแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการวิเคราะหโปรแกรม
ผังงานการรับขอมูลเขาทีละรายการ
ผังงานการรับขอมูลเขาพรอมกันทั้งหมดในครั้งเดียว
รูปแบบผลลัพธโปรแกรมคํานวณภาษีมลู คาเพิ่ม
รูปแบบผลลัพธโปรแกรมคํานวณสวนลด

หนา
28
34
40
42
43
44
45

ขนาด 16 พอยต

ตัวอยางที่ 3.7 สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

ตารางที่
1.3
1.4
3.1
4.1
4.2
4.3

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต
ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอรที่นํามาใชในงานดานธุรกิจ
ความแตกตางระหวางการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมเชิงโครงสราง
และภาษาโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
แสดงสัญลักษณของผังงาน
แสดงชนิดขอมูลแบบจํานวนเต็ม
แสดงชนิดขอมูลแบบเลขทศนิยม
แสดงชนิดขอมูลตัวเลขพิเศษ Decimal

หนา
26
24

ขนาด 16 พอยต

59
95
96
97

แผนบริหารการสอนประจําวิชา
แผนบริหารการสอนประจําวิชา มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อวิชา รหัสวิชา จํานวน หนวยกิต-ชั่วโมง และเวลาเรียนทั้งหมด 16 สัปดาห (ไมรวมการ
วัดผล ประเมินผล)
2. คําอธิบายรายวิชา
3. วัตถุประสงคทั่วไป (พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย)
4. เนื้อหา นํา เนื้อ หาจากคํา อธิบ ายรายวิชามากํา หนดเปนหั วขอ ใหญ หัวข อรอง และ
กําหนดเวลาใชสอนแตละหัวขอหรือแตละเรื่องวาใชเวลาในการสอนกี่ชั่วโมง โดยยึดจํานวนชั่วโมงที่
รายวิชากําหนด
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5. วิธีสอนและกิจกรรม โดยใหกําหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน
และกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่กําหนด
6. สื่อการเรียนการสอน กําหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใชในการเรียนรูเนื้อหา สาระของ
รายวิชาที่เดนและทันสมัย
7. การวัดผลและประเมินผล ใหเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา เชน
การทดสอบการประเมิ น จากสภาพที่ เ ป น จริ ง ฯลฯ การกํ า หนดคะแนนระหว า งภาคและ
ปลายภาคเรียน เปนตน
ตัวอยางที่ 3.8 แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารประกอบการสอน

แผนบริหารการสอนประจําวิชา

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

รหัสวิชา
รายวิชา

3441303
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ
Business Programming

คําอธิบายรายวิชา

3(2-2-5)

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

วิเคราะห ออกแบบ และเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอยางโปรแกรมและเขียน
โปรแกรมเพื่อประยุกตใชกับงานธุรกิจ

วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหผูศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะห และออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานธุรกิจ
2. เพื่อใหผูศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมทีเ่ หมาะสม
3. เพื่อใหผูศึกษาสามารถเลือกใชภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
4. เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชกับงานธุรกิจ

ขนาด 16 พอยต

เนื้อหา
บทที่ 1

แนวทางการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
การนําคอมพิวเตอรไปใชในงานธุรกิจ
ภาษาคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง

ฯลฯ
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4 ชั่วโมง

ตัวอยางที่ 3.8 แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารประกอบการสอน (ตอ)
วิธีการสอนและกิจกรรม
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
2. ศึกษาผังงาน เว็บไซตที่เกี่ยวของ และบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ธุรกิจ
3.
4.
5.
6.
7.

แบงกลุมศึกษาเนื้อหา กรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทําคําถามทบทวน และกรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม
สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม
มอบหมายคําถามทบทวนในแตละบทเรียน
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนโปรแกรม

สื่อการเรียนการสอน
1.
3.
4.
5.
6.
7.

ผังงาน
PowerPoint
บทเรียนออนไลน
กรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหวางภาคเรียน
1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 ทําคําถามทบทวน
1.3 ทดสอบกลางภาค
2. คะแนนปลายภาคเรียน

60%
10%
20%
30%
40%

การประเมินผล
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง
คะแนนระหวาง

80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
ไดระดับ
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A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แผนบริหารการสอนประจําบท
แผนบริหารการสอนประจําบท เปนการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาสาระของบทนั้นใหมี
ความชัดเจนทั้ง วัตถุป ระสงค เนื้อหา วิธีส อนและกิจ กรรม สื่อ และการประเมินผล ดัง ตัวอยาง
ที่ 3.9 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
1. แผนบริหารการสอนประจําบทที่
2. หัวขอเนื้อหาประจําบท
3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ควรเขียนใหสามารถวัดพฤติกรรมของผูเรียนได เชน อธิบาย
บอกประเภท จําแนก แสดง บรรยาย และยกตัวอยาง เปนตน
4. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
5. สื่อการเรียนการสอน
6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวอยางที่ 3.9 แผนบริหารการสอนประจําบทของเอกสารประกอบการสอน

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

หัวขอเนื้อหาประจําบท

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

1. การนําคอมพิวเตอรไปใชในงานธุรกิจ
2. ภาษาคอมพิวเตอร
3. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อเรียนจบบทนี้ นักศึกษาสามารถทําสิ่งตอไปนี้ได
1. สามารถอธิบายการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจได
2. สามารถอธิบายรายละเอียดของภาษาคอมพิวเตอรได
3. สามารถบรรยายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจได

ขนาด 16 พอยต

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
2. ศึกษาผังงาน เว็บไซตที่เกี่ยวของ และบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานธุรกิจ
3. ทําคําถามทบทวน และตัวอยางโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
4. สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม
5. มอบหมายคําถามทบทวนทายบท
6. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนโปรแกรม
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ตัวอยางที่ 3.9 แผนบริหารการสอนประจําบทของเอกสารประกอบการสอน (ตอ)

สื่อการเรียนการสอน
1.
3.
4.
5.
6.
7.

ผังงาน
PowerPoint
บทเรียนออนไลน
กรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

การวัดผลและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การสังเกตความสนใจของผูศ ึกษา และการมีสวนรวมในกิจกรรม
การประเมินจากการทีผ่ ศู ึกษาแสดงความคิดเห็น
การประเมินจากการตอบคําถามทบทวน
การประเมินจากผลงานของผูศ ึกษา

เนื้อหา
เนื้อหาในแตละบท เขียนเรียงลําดับตามโครงเรื่องที่ไดวางไว อธิบายรายละเอียดแตละหัวขอ
อยางชัดเจน ใชภาษาที่ก ระชับ เขาใจงายและอาจมีก ารยกตัวอยางเพื่อใหเ ห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
จํานวนบทจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับเนื้อหาของรายวิชา นําเนื้อหามาแบงเปนบท โดยเขียนใหมี
ปริม าณที่ ใกลเคียงกันในแตละบท เนื้อหาแตละบทตองสอดคลองและครอบคลุมรายวิชา เนื้อหา
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. บทนําเขาสูเนื้อหา การเขียนบทนําเขาสูเนื้อหาเปนการเขียนเพื่อปูพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหา
ในบท อาจเขียนเกี่ยวกับรายละเอียดของหัวขอหลักภายในบท ความยาวประมาณ 1 ยอหนา
2. เนื้อหา ผูเขียนตองเรียบเรียงใหเปนไปตามลําดับ ประกอบดวย หัวขอหลัก หัวขอรอง
และหัวขอยอย พรอมทั้งรายละเอียดตางๆ ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ ตัวอยางงานวิจัย
ตาราง และภาพประกอบ
3. สรุป คือ สวนป ดทายของเนื้อหาในแตล ะบทที่ผู เ ขียนตองสรุป ใจความสําคั ญ หรื อ
สาระสําคัญของบทนั้นๆ ใหเขาใจอยางกระชับ
การจัดรูปแบบเอกสารในแตละบทของเอกสารประกอบการสอน การขึ้นตนบทใหม ไดแก
บทที่ 1 บทที่ 2 ฯลฯ ตองจัดไวหนาคี่ซึ่งอยูดานขวามือเสมอ ไมตองใสเลขหนาที่หนาตนบทแตใหนับ
หนาดวย) ดังตัวอยางที่ 3.10 – 3.11
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ตัวอยางที่ 3.10 การจัดรูปแบบเนือ้ หาหนาแรกของบท

เวนระยะ 2 นิ้ว
เวนระยะ 1.5 นิ้ว

เวนระยะ 1 นิ้ว

บทที่ 1
ชื่อบท

(ตัวหนา ขนาด 20 พอยต)

(ตัวหนา ขนาด 22 พอยต)
(เวน 1 บรรทัด ยอหนา 1 แท็บ เขียนบทนําเขาสูเนื้อหา ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(เวน 1 บรรทัด)
หัวขอหลัก (ตัวหนา ขนาด 18 พอยต ชิดริมดานซาย)
(เวน 1 บรรทัด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(เวน 1 บรรทัด)
1.//หัวขอรอง (ตัวหนา ขนาด 16 พอยต ยอหนา 1 แท็บ)
1.1// หัวขอยอย (ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต) ……..……….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.1//หัวขอยอย (ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต)……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1)//หัวขอยอย (ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต) …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เวนระยะ 1 นิ้ว
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ตัวอยางที่ 3.11 การจัดรูปแบบเอกสารหนาอื่น ๆ ในแตละบท

เวนระยะ 1.5 นิ้ว

เวนระยะ 1.5 นิ้ว

เวนระยะ 1 นิ้ว

เวนระยะ 1 นิ้ว

คําถามทบทวน
เพื่อใหผูเรียนฝกทําและเปนการทบทวนบทเรียนอีกทั้งเพื่อทดสอบและประเมินความรูความ
เขาใจของผูเรียน ดังตัวอยางที่ 3.12
ตัวอยางที่ 3.12 คําถามทบทวน

คําถามทบทวน

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายระดับและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร
2. จงอธิบายหลักการเลือกใชภาษาคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3. จงอธิบายตัวแปลภาษาแตละประเภท
4. จงอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
5. จงบอกความแตกตางระหวาง Syntax Error, Logic Errors และ Run Time Error
6. จงบอกความแตกตางระหวางเอกสารประกอบโปรแกรม และเอกสารการบํารุงรักษาโปรแกรม
7. จงยกตัวอยางการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจ จํานวน 2 ธุรกิจ
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ขนาด 16 พอยต

เอกสารอางอิง
การเขียนเอกสารอางอิงใชหลักเกณฑตามที่ปรากฏในบทที่ 7 ดังตัวอยางที่
เอกสารอางอิง

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2546). คัมภีรการวิเคราะหและออกแบบระบบ: System. analysis and design.
กรุงเทพฯ : เคทีพี แอนด คอนซัลท.
ชรินทรญา กลาแข็ง. (2553). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร.
คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม คือ สวนรายการอางอิงที่เอกสารประกอบการสอนเลมนั้น ๆ อางถึง ผูเขียน
ตองจัดเรียงรายการอางอิงทุกรายการที่ปรากฏในเลมเอกสารลงไวในบรรณานุกรม โดยเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร ก-ฮ แลวตามดวย A-Z และใชหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตอง (ใชหลักเกณฑ
ตามที่ปรากฏในบทที่ 7) ดังตัวอยางที่ 3.13
ตัวอยางที่ 3.13 การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

กําจัด เกตุสวุ รรณ. (2538). ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. ลพบุร:ี คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. (2538). ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน เลมที่ 9 การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ:
ประชาชน.
เกษม สาหรายทิพย. (2540). ระเบียบวิธวี ิจัย. กรุงเทพฯ: นิวเสรีนคร.
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, สํานักงาน. (2542). แนวทางการปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย. ม.ป.ท.
จันทรพร พรหมมาศ. (2541). ผลการใชวิธีวงจรการเรียนรูในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่มีตอ
สัมฤทธิ์ผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ชํานาญ รอดเหตุภัย. (2553). การวิจัยทางภาษาไทย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส. เอเชีย เพรส.
ชัยพร วิชชาวุธ. (2530). “บทนําสูการวิจัยการศึกษา” ใน ไพฑูรย สินลารัตนและสําลี ทองธิว, บรรณาธิการ.
การวิจัยทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจัย. หนา 1-25. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ภาคผนวก
ภาคผนวก คือ สวนเพิ่มเติมที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาโดยตรง แตผูเขียนพิจารณาแลววาจะมี
ประโยชนตอผูอาน ทั้งนี้จะมีหรือไมมีก็ได

ความแตกตางของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (มปป) อธิบายถึงความแตกตางของเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอนวา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสิ่งอื่นๆ ที่ใชประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสิ่งอื่นๆ ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีค วามสมบูรณกวา
เอกสารประกอบการสอน ดัง นั้นขอแตกตางจึง อยูที่เ อกสารคําสอนมีความสมบูร ณก วาเอกสาร
ประกอบการสอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553) มีขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการพิจารณาเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคํ าสอน โดยอธิ บ ายคํา นิยาม รูป แบบและการเผยแพรที่มีเ นื้อความ
เชนเดียวกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 (สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา : 2560
หนา 51-67) แตไดเพิ่มเติมลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเปน
3 ระดับดังตอไปนี้
ลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน
ระดับดี
เปนเอกสารที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิด
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. เสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปน
ประโยชนตอวงวิชาการ
2. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
1. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
2. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
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ลักษณะคุณภาพของเอกสารคําสอน
ระดับดี
เปนเอกสารคําสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ เสนอความรูและ
วิชาการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนตอการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. มีการวิเคราะห สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลการวิจัยของ
ผูเขียนทีเ่ ปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
2. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ระดับดีเดน
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
1. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
2. เปนทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
จากขอบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2553) เกี่ยวกับลักษณะคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนขางตน จะเห็นความแตกตางที่ชัดเจนในลักษณะคุณภาพระดับ
ดีมากที่เอกสารคําสอนจะมีการวิเคราะห สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลการวิจัย
ของผูเขียนที่เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน ลักษณะคุณภาพ
ดังกลาวอาจใชเปนแนวทางในการสรางผลงานได แตอยางไรก็ดสี ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไมไดมีประกาศระบุลักษณะคุณภาพของเอกสารคําสอนที่เครงครัดแตอยางใด
รูปแบบการเขียนเอกสารคําสอน
เอกสารคําสอน คือผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ งตามหลักสูตรของสถาบันที่
สะทอนใหเ ห็นเนื้อหาวิชาที่ส อน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒ นาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียน
ที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ
การกําหนดโครงรางของรูปเลมเหมือนเอกสารประกอบการสอน ยกเวน ขอความจากคําวา
“เอกสารประกอบการสอน” ใหเปลี่ยนเปน “เอกสารคําสอน” และใหมีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งมากกวา
เอกสารประกอบการสอน
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ตัวอยางที่ 3.14 ปกนอก

เอกสารคําสอน
รายวิชา ..............................

ชื่อ สกุลผูเขียน

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2556

ตัวอยางที่ 3.15 ปกใน

เอกสารคําสอน
รายวิชา .........................

ชื่อ สกุลผูเขียน
…………………………….
(วุฒิการศึกษา)

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2556

37

ตัวอยางที่ 3.16 คํานํา
คํานํา
เอกสารคําสอนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา (1042401) นี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
การวิจัยทางการศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี กําหนดใหเรียน
4 คาบตอ
สัปดาห ไดแบงเนื้อหาในการเรียนการสอนออกเปน 15 บท มุงเนนใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการวิจัย
ทางการศึกษา การเรียบเรียงเอกสารคําสอนเลมนี้ ผูเขียนไดอาศัยความรูที่ไดเรียนมาในสาขานี้โดยตรง
ประสบการณในการสอน รวมทั้งการเปนวิทยากรบรรยายในสถานศึกษา การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสาร
และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักศึกษาไดมีเอกสารคําสอนที่เขียนขึ้นตรงตามหลักสูตรไวใชอานประกอบ รวมถึง
การศึกษาดวยตนเอง หากทานที่นําไปใชมีขอเสนอแนะ ผูเขียนยินดีรับฟงและขอขอบคุณในความอนุเคราะห

นงเยาว อุทุมพร

ตัวอยางที่ 3.17 แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารคําสอน
แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายวิชา การวิจัยทางการศึกษา (Educational research)

รหัสวิชา 1042401

จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5)
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัย การคนควา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู เทคนิค
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการสรุปผลงานการวิจัย
การเขี ยนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย และการใช กระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน
ชั้นเรียน
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ตัวอยางที่ 3.17 แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารคําสอน (ตอ)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการวิจัย จุดมุงหมายและประโยชนของการวิจัยได
อยางถูกตอง
2. นั กศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายรู ป แบบของการวิ จั ย ทางการศึ กษา ขั้ น ตอนการดํ าเนิ นการวิ จัย และ
จรรยาบรรณของนักวิจัยไดอยางถูกตอง
3. นักศึกษาสามารถกําหนดประเด็นปญหา และวัตถุประสงคของการวิจัยไดถูกตอง
4. นักศึกษาสามารถอธิบายจุดมุงหมายและประโยชนของการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไดอยางเหมาะสม
5. นักศึกษาเขาใจและสามารถกําหนดตัวแปร และเขียนสมมติฐานของการวิจัยไดอยางถูกตอง
6. นักศึกษาสามารถกําหนดประชากรและใชเทคนิคในการสุมตัวอยางในการวิจัยไดอยางเหมาะสม
7. นักศึกษาสามารถบอกความหมาย หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบการวิจัยไดถูกตอง
8. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร การวิจัยเชิงบรรยาย และการวิจัยเชิงทดลอง
ไดอยางถูกตอง
9. นักศึกษาสามารถเขียนโครงการวิจัยและประเมินโครงการวิจยั ได
10. นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของเครื่องมือ และเลือกใชเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดอยางเหมาะสม
11. นักศึกษาสามารถใชสถิติบรรยายและสถิติอนุมานในการวิจัยทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
12. นักศึกษาสามารถอธิบายสวนประกอบของรายงานการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได
13. นักศึกษาสามารถจัดทํารายงานการวิจัยทางการศึกษาได
14. นักศึกษาสามารถอธิบายแนวการประเมินการวิจัย ประเมินงานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชอยาง
ถูกตอง
15. นักศึกษาเขาใจและสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนไดอยางถูกตอง

เนื้อหา
บทที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
ความหมายของการวิจัยทางการศึกษา
วิธีการคนควาหาความรูความจริงของมนุษย
จุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษา
ธรรมชาติของการวิจัยทางการศึกษา
ประโยชนของการวิจัยทางการศึกษา
เนื้อหาของการวิจัยทางการศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
จรรยาบรรณของนักวิจัย
สรุป
บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
ประเภทของการวิจัยที่นํามาใชทางการศึกษา
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4 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

ตัวอยางที่ 3.17 แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารคําสอน (ตอ)
การวิจัยเชิงบรรยาย/พรรณนา
การวิจัยเชิงทดลอง
สรุป
บทที่ 3
การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัยทางการศึกษา
ความหมายของปญหาการวิจัย
แหลงที่มาของปญหาในการทําวิจัย
องคประกอบของปญหาการวิจัยที่ดี
การเลือกประเด็นปญหาในการทําวิจัย
ขอบกพรองในการเลือกประเด็นปญหาในการทําวิจัย
การตั้งชื่อเรื่องในการวิจัย
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
สรุป
บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจันที่เกี่ยวของ
ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จุดมุงหมายของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประโยชนของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แหลงที่มาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หลักการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชนของกรอบแนวคิดในการวิจัย
สรุป
บทที่ 5 ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
ความหมายของตัวแปร
ประเภทของตัวแปร
ความสัมพันธของตัวแปร
การนิยามตัวแปร
สมมติฐานการวิจัย
สรุป
บทที่ 6 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง
ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดี
ประโยชนของการเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการสุมตัวอยาง
เทคนิคการสุมตัวอยาง
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4 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

ตัวอยางที่ 3.18 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
หัวขอเนื้อหาประจําบท
1. ความหมายของการวิจัยทางการศึกษา
2. วิธีการคนควาหาความรูความจริงของมนุษย
3. จุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษา
4. ธรรมชาติของการวิจัยทางการศึกษา
5. ประโยชนของการวิจัยทางการศึกษา
6. เนื้อหาของการวิจัยทางการศึกษา
7. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
8. จรรยาบรรณของนักวิจัย
วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของการวิจัยทางการศึกษาได
2. อธิบายถึงวิธีการคนควาหาความรูความจริงของมนุษยได
3. บอกจุดมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
4. อธิบายถึงธรรมชาติของการวิจัยทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
5. บอกประโยชนของการวิจัยทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
6. บอกเนื้อหาของการวิจัยทางการศึกษาได
7. บอกขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตองและรูวาขั้นตอนแตละขั้นตอนสําคัญอยางไร
8. บอกจรรยาบรรณของนักวิจัยไดอยางถูกตอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยอธิบายถึงความหมายของการวิจัยทางการศึกษา และวิธีการคนควาหาความรูความจริงของ
มนุษยโดยใช Powerpoint
2. อาจารย อธิ บายจุด มุ ง หมายของการวิ จัย ธรรมชาติ ข องการวิ จัย และประโยชนข องการวิ จัย ทาง
การศึกษาโดยใช Powerpoint
3. แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 6 กลุมๆ ละเทาๆ กัน โดยปฏิบัติตามใบงานที่ 1 ดังนี้
3.1 ใหนักศึกษานําเสนอเกี่ยวกับกรอบของเนื้อหาของการวิจัยทางการศึกษา วาควรมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไรบาง
3.2 ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานผลการปฏิบัติตามใบงานและรวมกันอภิปราย
3.3 อาจารยสรุป ซักถาม
4. ใหนักศึกษาศึกษาจรรยาบรรณของนักวิจัย จากเอกสารคําสอนและตอบคําถามทบทวน
5. อาจารยสรุ ปความรูเ กี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา และซักถามนั กศึกษา รวมทั้ง ใหนักศึกษาตอบ
คําถามทบทวนใหหมดทุกขอ
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ตัวอยางที่ 3.18 แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 (ตอ)
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารคําสอน
2. Powerpoint
3. ใบงานที่ 1
การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตการณปฏิบัติงานกลุม
2. สังเกตการณอภิปรายและการนําเสนอในชั้นเรียน
3. การซักถาม
4. ตรวจงานจากใบงาน
5. ตรวจแบบฝกหัด
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