บทที่ 3

เอกสารหลักฐานทีใ่ ชในการประเมินผลการสอน
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณา
ในการประเมินผลการสอนเพื่อ ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย เอกสารนีเ้ ปนผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนหรือใชสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของสถาบันที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ จัดเปนเครื่องมือ
สํ า คั ญ ในการสอน ผู ป ระสงค จ ะขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการต อ งศึ ก ษาคํ า นิ ย าม รู ป แบบ
การเผยแพรและลักษณะคุณภาพของเอกสารดังไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 ใหเขาใจโดยละเอียด เพื่อให
สามารถเขียนเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนไดอยางครบถวนถูกตอง

องคประกอบของเนื้อหาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย จําแนกเปน 2 แบบ คือ เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 ซึ่งมี
ลักษณะใกลเคียงกับเอกสารประกอบการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน
แบบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับเอกสารคําสอน เอกสารทั้งสองแบบมีองคประกอบของเนื้อหา ดังนี้
องคประกอบของเนื้อหาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 นีใ้ ชประกอบในการสอนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปน
ระบบ ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย โดยมีรายละเอียดประกอบพอสมควร และอาจมีสิ่ง
ตาง ๆ ดัง ตอไปนี้เพิ่มขึ้นได เชน รายชื่อบทความหรือ หนัง สืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ
เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง วิดีทัศนภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อน หรือสื่อการสอนออนไลน
อื่นๆ ซึ่งมีการอางอิง แหลงที่มาอยางถูกตองตามกฎหมาย

องคประกอบของเนื้อหาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2 คือเอกสารที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
มีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน เปนเครื่องมือสําคัญที่ผูเรียนจะนําไปศึกษาดวยตนเอง
หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในรายวิชานั้น ๆ เอกสารหลักฐานแบบที่ 2 นี้อาจเปนเอกสารรูปเลมหรือ
สื่ออื่น ๆ ที่เ กี่ยวขอ งในวิชาที่ส อน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย ที่ มีร ายละเอีย ด
ประกอบพอสมควร และมีสิ่งตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความ หรือหนังสืออานประกอบบทเรียน
เรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อน ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย

การนําเสนอเนื้อหาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน
ประกาศ ก.พ.อ. ไมไดมขี อกําหนดในเรื่องของรูปลักษณของการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน อยางไรก็ดีเอกสารทางวิชาการที่ดีจะมีรูป แบบ
เดียวกันตลอดทั้งเอกสาร ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจสาระสําคัญของเนื้อหาไดโดยงาย ผูอานจะ
มองเห็นการนําเสนอชัดเจนและสงผลตอความเขาใจ ดังนั้นจึง มีคําแนะนําสําหรับการเขียนนําเสนอ
เนื้อหาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนดังนี้
สวนปก
1. ปกนอก การเขียนปกนอก ดังตัวอยางที่ 3.1 รายละเอียดดังนี้
1.1 ส ว นบนสุ ด ให ร ะบุ ชื่ อ เอกสารประกอบการสอนรายวิ ช าของผู ข อตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารย
1.2 สวนกลาง ใหระบุชื่อ-สกุลผูเขียน ใหใสชื่อยศ ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี)
1.3 สวนลาง ใหระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลข พ.ศ. (ไมตองใสคําวา
พ.ศ.)
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แสดงไดดังตัวอยางที่ 3.1
ตัวอยางที่ 3.1 ปกนอก
ตัวหนา ขนาด 28 พอยต

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
ชื่อวิชา

ชื่อ – สกุล

คณะ…………………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2561

2. สันปก การเขียนสันปก ใหร ะบุชื่อวิชา (ไมตองใสคําวา เอกสารประกอบการสอน)
ชือ่ ผูเขียน (ไมตองระบุคํานําหนา) ดังตัวอยางที่ 3.2
ตัวอยางที่ 3.2 สันปก
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ

ชื่อ – สกุล

3. ปกใน การเขียนปกใน ใหเขียนเหมือนปกนอก โดยเพิ่มวุฒิ การศึกษาตอทายชื่อผูเขียน
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 สวนบนสุด ใหระบุชื่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
3.2 สวนกลาง ใหระบุชื่อผูเขียน โดยไมตองระบุคํานําหนาชื่อแตใหระบุคุณวุฒิสูงสุด
ของผูเขียน
3.3 สวนลาง ใหระบุคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเลข พ.ศ. (ไมตองใสคําวา
พ.ศ.)
แสดงไดดังตัวอยางที่ 3.3
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ตัวอยางที่ 3.3 ปกใน
ตัวหนา ขนาด 28 พอยต

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

ชื่อ – สกุล
(วุฒิการศึกษาสูงสุด)

คณะ……………………………………..
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2561

คํานํา
การเขียนคํานําเปนการกลาวนําถึงความสําคัญ ความจําเปน จุดมุง หมายในการเรียนการสอน
รายวิชาที่เขียน สาระสําคัญของรายวิชา และประโยชนที่ไดรับ เนื้อความควรมีประมาณ 3 ยอหนา
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
แสดงไดดังตัวอยางที่ 3.4
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ตัวอยางที่ 3.4 การเขียนคํานํา
คํานํา

ตัวปกติ 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
…………………
กุมภาพันธ 2561

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
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สารบัญ
สารบัญเปนสวนที่แสดงรายการหรือหัวขอต าง 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
สารบัญภาพ
ตัวหนา ขนาด 16 พอยต
สารบัญตาราง
แผนบริหารการสอนประจําวิชา
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
บทที่ 1 แนวทางการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
……………………………………………………………..
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2
บทที่ 2 การวิเคราะหโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต
……………………………………………………………..
สรุป
คําถามทบทวน
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

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

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)
ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
กรอบแนวคิดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนการวิเคราะหโปรแกรม
ผังงานการรับขอมูลเขาทีละรายการ

ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต
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หนา
28
34
40
42

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
ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต
แสดงสัญลักษณของผังงาน
แสดงชนิดขอมูลแบบจํานวนเต็ม
แสดงชนิดขอมูลแบบเลขทศนิยม
แสดงชนิดขอมูลตัวเลขพิเศษ Decimal

หนา
26
24
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
5. วิธีสอนและกิจกรรม โดยใหกําหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน
และกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่กําหนด
6. สื่อการเรียนการสอน กําหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใชในการเรียนรูเนื้อหา สาระของ
รายวิชาที่เดนและทันสมัย
7. การวัดผลและประเมินผล ใหเสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา เชน
การทดสอบการประเมินจากสภาพที่เปนจริง ฯลฯ การกําหนดคะแนนระหวางภาคและปลายภาค
เรียน เปนตน
ในการเขียนแผนบริหารการสอนควรคํานึงถึงแนวทางในการประเมินผลการสอน(ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลัก เกณฑและวิธีก ารพิจารณาแตง ตั้ง บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย, 2560, หนา 37) เชนเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมิน
ไดในทุก หัวขอ ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกประสบการณจ ริง ใชคําถาม เพื่อให นัก ศึก ษาคิด
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และตอบ แสดงวิธีที่ทําใหนักศึกษาแสวงหาความรู ไดดวยตนเอง อยางมีวิจารณญาณ สามารถเปนผู
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แสดงวิธีที่ทําใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมี
เหตุ ผ ลในวิ ช าที่ ส อน เป น ต น นอกจากนั้ น ควรคํ า นึ ง ถึ ง รู ป แบบที่ ก.พ.อ.ได แ สดงตั ว อย า งไว
(เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย, 2560, หนา 39) เอกสารอาจมีสิ่งตาง ๆ
เพิ่มขึ้นได เชน รายชื่อบทความหรือ หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภูมิ แถบเสียง วิดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อน หรือสื่อการสอนออนไลนอื่นๆ ซึ่งมีการอางอิง
แหลงที่มาอยางถูกตองตามกฎหมาย เปนตน ดังตัวอยางที่ 3.8
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 ความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม
3. เพื่อใหผูศึกษาสามารถเลือกใชภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
4. เพื่อใหผูศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชกับงานธุรกิจ

ตัวปกติ 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. แบงกลุมศึกษาเนื้อหา กรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษามีปฏิสัมพันธในการรวมงาน แสดงออก แกปญหา ปรับตัว และรับฟงความคิดเห็น
4. ทําคําถามทบทวน และกรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรมโดยคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผล
5. รวมกันคิด แสดงความคิดสรุปสาระสําคัญ และเนื้อหาเพิ่มเติม
6. มอบหมายคําถามทบทวนในแตละบทเรียน ใหนักศึกษาแสวงหาความรูเ พิ่มเติมไดดวยตนเอง อยางมี
วิจารณญาณ สามารถเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
7. 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
ความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อ และการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนบริหารการสอนประจําบทที่
2. หัวขอเนื้อหาประจําบท
3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ควรเขียนใหสามารถวัดพฤติกรรมของผูเรียนได เชน อธิบาย
บอกประเภท จําแนก แสดง บรรยาย และยกตัวอยาง เปนตน
4. วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
5. สื่อการเรียนการสอน
6. การวัดผลและการประเมินผล
แสดงไดดังตัวอยางที่ 3.9
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

ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
2. ศึกษาผังงาน เว็บไซตที่เกี่ยวของ และบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับงานธุรกิจ
3. ทําคําถามทบทวน และตัวอยางโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ
4. สรุปเนื้อหาเพิ่มเติม
5. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนโปรแกรม
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ตัวอยางที่ 3.9 แผนบริหารการสอนประจําบทของเอกสารประกอบการสอน (ตอ)
สื่อการเรียนการสอน
1.
3.
4.
5.
6.
7.

ผังงาน
PowerPoint
บทเรียนออนไลน
กรณีศึกษาตัวอยางโปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต

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 าณที่ใกลเคียงกันในแตละบท 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 (ตัวหนา ขนาด 20 พอยต)
(เวน 1 บรรทัด ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต)

ชื่อบท (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) …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1)//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
เพื่อใหผูเ รียนฝก ทําและเปนการทบทวนบทเรียนอีก ทั้ง เพื่อทดสอบและประเมินความรู
ความเขาใจของผูเรียน ดังตัวอยางที่ 3.12
ตัวอยางที่ 3.12 คําถามทบทวน
คําถามทบทวน

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต

(เวน 1 บรรทัด)

จงตอบคําถามตอไปนี้
1. จงอธิบายระดับและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร
2. จงอธิบายหลักการเลือกใชภาษาคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3. จงอธิบายตัวแปลภาษาแตละประเภท
ตัวปกติ ขนาด 16 พอยต
4. จงอธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
5. จงบอกความแตกตางระหวาง Syntax Error, Logic Errors และ Run Time Error
6. จงบอกความแตกตางระหวางเอกสารประกอบโปรแกรม และเอกสารการบํารุงรักษาโปรแกรม
7. จงยกตัวอยางการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจ จํานวน 2 ธุรกิจ
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เอกสารอางอิง
การเขียนเอกสารอางอิงใชหลักเกณฑตามที่ปรากฏในบทที่ 7 ดังตัวอยางที่ 3.13
ตัวอยางที่ 3.13 เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต
(เวน 1 บรรทัด ปกติ 16 พอยต)

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2546). คัมภีรการวิเคราะหและออกแบบระบบ: System. analysis and design.
กรุงเทพฯ : เคทีพี แอนด คอนซัลท.
ชรินทรญา กลาแข็ง. (2553). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร.
คณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
โปรซอฟท คอมเทค. (2559). โปรแกรมบัญชีสําหรับธุรกิจผลิต. คนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2559,
จาก http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=163.
มนตศักดิ์ โซเจริญธรรม และกานตวี ปานสีทา. (2559). ITS เทคโนโลยีปฏิรูปการเดินทาง.
คนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.nectec.or.th/index.php.

บรรณานุกรม
บรรณานุกรม คือ สวนรายการอางอิงที่เอกสารประกอบการสอนเลมนั้น ๆ อางถึง ผูเขียน
ตองจัดเรียงรายการอางอิงทุกรายการที่ปรากฏในเลมเอกสารลงไวในบรรณานุกรม โดยเรียงลําดับตาม
ตัวอักษร ก-ฮ แลวตามดวย A-Z และใชหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตอง (ใชหลักเกณฑ
ตามที่ปรากฏในบทที่ 7) ดังตัวอยางที่ 3.14
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ตัวอยางที่ 3.14 การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต

กําจัด เกตุสุวรรณ. (2538). ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. ลพบุร:ี คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี.
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. (2538). ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน เลมที่ 9 การออกแบบการวิจัย. กรุงเทพฯ:
ประชาชน.
เกษม สาหรายทิพย. (2540). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: นิวเสรีนคร.
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. (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.
ชูศรี วงศรัตนะ. (2550). เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ไทเนรมิตกิจอินเตอร โปรเกรสซิฟ.

ภาคผนวก
ภาคผนวก คือ สวนเพิ่มเติมที่ไมเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาโดยตรง แตผูเขียนพิจารณาแลววาจะมี
ประโยชนตอผูอาน ทั้งนี้จะมีหรือไมมีก็ได

ความแตกตางของเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1
และเอกสารหลักฐานแบบที่ 2
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 2560 (2560, หนา 39-40) ให
ตัวอยางเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนเปน 2 แบบ คือ แบบที่ 1 และแบบที่ 2
เอกสารหลักฐานแบบที่ 1 มีลักษณะใกลเคียงกับเอกสารประกอบการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช
ในการประเมินผลการสอน แบบที่ 2 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับเอกสารคําสอนดังไดเปรียบเทียบไวแลว
ในบทที่ 2
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ตารางที่ 3.1 เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 เทียบกับเอกสารหลักฐาน
ที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผล
การสอนแบบที่ 1
คํ า นิ ย าม ผลงานทางวิ ช าการที่ เ ป น เอกสารที่ ใ ช
ประกอบในการประเมินผลการสอน วิ ชาใดวิ ช าหนึ่ ง
ตามหลั กสู ต รของสถาบั นอุด มศึ กษาที่ สะท อนใหเ ห็ น
เนื้ อ หาวิ ช าและวิ ธี ก ารสอนอย า งเป น ระบบจั ด เป น
เครื่องมือสําคัญของ ผูสอนในการใชประกอบการสอน

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่
ตนสอน ประกอบด วย แผนการสอน หั วขอบรรยาย
โดยมี รายละเอีย ดประกอบพอสมควร และ อาจมี สิ่ ง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความ
หรือ หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสาร
ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง แ ผ น ภู มิ แ ถ บ เ สี ย ง วี ดิ ทั ศ น
ภาพเคลื่ อนไหว ภาพสไลด ห รื อสื่ อการสอนออนไลน
อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ารอ างอิ ง แหล ง ที่ ม าอย า งถู ก ต องตาม
กฎหมาย

การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือ
ถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได
ใชประกอบการสอนวิช าใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษามาแลว
ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ

เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผล
การสอนแบบที่ 2
คํานิ ยาม ผลงานทางวิ ชาการที่ใช สอนวิช าใดวิชาหนึ่ ง
ตามหลั กสู ต รของ สถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ สะท อนให เ ห็ น
เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและวิ ธี ก ารสอน อย า งเป น ระบบ
โดยอาจพัฒ นาขึ้ นจากเอกสารประกอบการสอน จนมี
ความสมบู ร ณ กว าเอกสารประกอบการสอน จั ด เป น
เครื่องมือสําคัญ ของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือ
เพิ่มเติมขึ้นจากการเรียน ในวิชานั้น ๆ
รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของใน
วิ ช าที่ ต นสอน ประกอบด ว ย แผนการสอน หั ว ข อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ พอสมควร) และมีสิ่ง
ต าง ๆ ดั ง ต อ ไปนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เช น รายชื่ อ บทความ หรื อ
หนั ง สื อ อ า นประกอบบทเรี ย บเรี ย งคั ด ย อ เอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง วีดิทัศนภาพเคลื่อนไหว
ภาพเลื่ อน ตั วอย างหรื อกรณี ศึ กษาที่ ใ ช ป ระกอบการ
อธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยาย
ความที่ ม าของสาระและข อ มู ล และบรรณานุ ก รมที่
ทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย
การเผยแพร ตองได รับ การจัด ทําเปนรูปเลม ดวยการ
พิ ม พ หรื อถ ายสํ า เนาเย็ บ เล ม หรื อสื่ ออื่ น ๆ ที่ แ สดง
หลักฐานว าไดเ ผยแพร โดยใชเ ปน “คําสอน” ใหแ ก
ผูเรียนในวิชานัน้ ๆ มาแลว
ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ

จากตารางที่ 3.1 การเทียบเคียงเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1
เทียบกับเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2 ในหัวขอคํานิยามและรูปแบบจะ
เห็นไดวาเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2 มีความละเอียดมากกวาเอกสาร
หลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 เอกสารหลักฐานแบบที่ 2 เหมือนเอกสารคําสอน
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ดัง ที่คํานิย ามระบุไว วาเอกสารหลัก ฐานแบบที่ 2 หลัก ฐานแบบที่ 2 อาจพัฒ นาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
ความแตกตางของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (มปป) อธิบายถึงความแตกตางของเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอนวา เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสิ่งอื่นๆ ที่ใชประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสิ่ง อื่น ๆ ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลัก สูตร
ของมหาวิทยาลัย ทีส่ ะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีความสมบูรณกวา
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
และวิธีก ารพิจ ารณาแตง ตั้ง บุคคลใหดํารงตํ าแหนง ผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560, หนา 51-67)
แตได เ พิ่ม เติม ลัก ษณะคุ ณภาพของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเป น 3 ระดั บ
ดังตอไปนี้
ลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน
ระดับดี
ระดับดีมาก

ระดับดีเดน

เปนเอกสารที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิด
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. เสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและเปน
ประโยชนตอวงวิชาการ
2. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
1. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
2. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
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ลักษณะคุณภาพของเอกสารคําสอน
ระดับดี

เปนเอกสารคําสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ เสนอความรูและ
วิชาการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา
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
ดัง กล าวอาจใชเ ปน แนวทางในการสร างผลงานได แตอ ยางไรก็ดี สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังไมไดมีประกาศระบุลักษณะคุณภาพของเอกสารคําสอนที่เครงครัดแตอยางใด

ขอพึงตระหนักในการเขียนเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1
และเอกสารหลักฐานแบบที่ 2
เกณฑในการประเมินผลการสอนเพื่อการพิจารณาตําแหนงแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เปนหนึ่งในสี่เกณฑ ประกอบดวย 1) เกณฑคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการปฏิบัติงานหรือ
การดํารงตําแหนงเดิมกอนที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 2) เกณฑดานผลการสอน 3)
เกณฑดานผลงานทางวิชาการ และ 4) เกณฑดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนั้น
เอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 และเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผล
การสอนแบบที่ 2 คือผลงานสําคัญที่สะทอนถึงคุณภาพการสอน ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจ ารณาแตง ตั้ง บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (2560, หนา 45) ระบุวาผลการสอนตองประเมินคุณภาพการสอนของผูขอที่ครอบคลุม
ขอมูลที่จําเปนทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรูเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิด
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การเรียนรู และสามารถประเมินการเรียนรูไดผลถูกตองที่สุด ทั้งในระดับผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ผูเขียนเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนทั้งแบบที่ 1
และแบบที่ 2 จํ า เป นต อ งตระหนั ก ยึ ด ถื อ แนวทางในการประเมิ น ผลการสอนที่ ก.พ.อ. 2560
ไดกําหนดไว
แนวทางในการประเมินที่พึงตระหนัก 9 ดาน คือ 1) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ
กําหนดจุดมุงหมายของการสอนชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนเหมาะสม ใหผลการสอนเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่วางไว อางอิงแหลงที่มาอยางถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมาย 2) สามารถใช
เทคนิควิธีสอนตางๆ ใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา ใชภาษาที่เขาใจงาย
ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกประสบการณจริงใชคําถามใหผูเรียนคิดและตอบใหเขาใจไดชัดเจน 3)
สามารถสอนใหผูเรียนแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง มีวิจารณญาณในการเลือก
แหลงความรู ใหสามารถเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 4) สอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเ คราะหและสัง เคราะห
ความรูอยางมีเหตุผลในวิชาที่สอน 5) สามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชา
อื่นที่เกี่ยวของ 6) จัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม
7) ใชสื่อการสอนและอุป กรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมไดอยางดี สามารถจําลองสถานการณ
สมมติเพื่อใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 8) สอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน การ
แสดงออก การแกปญหา การปรับเปลี่ยน และรับความคิดเห็น 9) สามารถประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเ รียนในวิชาที่สอน นอกจากนั้นเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนควรสัมพันธ
สอดคลองกับ คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพที่ ก.พ.อ.ฉบับ พ.ศ. 2560 และ
ขอกําหนดที่มหาวิทยาลัยไดวางแนวทางไวดวย
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