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 ค าน า 
 

 องค์ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน” เล่มนี้  เกิดจากการด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจประจ าปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่” โดยสืบเนื่องจากผลการด าเนินการสรุปความรู้ที่ได้จากปีการศึกษา 2558 โดยก าหนดให้มี
การจัดเสวนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ของคณะฯ ที่มีประสบการณ์และมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับอาจารย์ที่ไม่เคยมีประสบการณ์  มาพบปะพูดคุยกันในหลักการและเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย 
 การถอดองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ เกิดจากการพูดคุย  แลกเปลี่ยน บอกเล่า
ประสบการณ์ของคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่ม รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
และท าการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  คณะกรรมการจัดการ
ความรู้คณะบริหารธุรกิจหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการและสามารถใช้เป็นผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

   คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 

      18 พฤษภาคม 2560 
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บทน า 
 

 คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนหนึ่ง  โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  4  คน  ซึ่งบุคคลเหล่านี้นับเป็นแหล่งองค์

ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบกับยังมีอาจารย์ของคณะฯ อีกจ านวนหนึ่งที่

ก าลังมีผลงานวิจัยและจ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์บทความวิจัยใน

วารสารวิชาการ  เพื่อมีเป้าหมายในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาต่างๆ  ปีการศึกษา 2560  รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะได้รับ

การจัดความความรู้ในประเด็นการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

สถานการณ์ปัญหา 
 

การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  เป็นภารกิจที่เร่งด่วนส าหรับคณะ
บริหารธุรกิจ  อีกท้ังการทีค่ณะฯ  จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สังกัดคณะฯ ให้แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2559 จึงยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์  ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจจึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องเทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติจริงและหลักการส าคัญต่าง ๆ ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
แผนการจัดการความรู้ 

 

แผนการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ 

คณบดีมปีระกาศคณะบริหารธุรกิจ ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะ
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559  โดยก าหนดภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 

1.1 วางแผนและจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1.2  รวบรวมข้อมูล และจัดการความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปได้อ่านและเข้าใจ 
1.3  จัดการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
1.4  ท าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ด้านคุณภาพบัญฑิตและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานอ่ืนๆ 
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2.  จัดประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ มีการประชุมเพ่ือด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนปฎิบัติงานระดับคณะวิชาฯ ที่ประชุมมีมติว่า  ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 
3.  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 3.1 คณะกรรมการจัดการความรู้คณะฯ ร่วมพิจารณาเพ่ือก าหนดหน้าที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 3.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ท าการก าหนดกลุ่มอาจารย์ภายในคณะฯ ในฐานะ “แหล่งองค์
ความรู้”   

3.3 คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์ ให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ หลังจากนั้นให้
คณาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
4.  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะกรรมการจัดการความรู้รวบรวมความรู้และสรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ที่
เป็น “แหล่งองค์ความรู้” 3 ท่าน  ได้แก่ 1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  
ชัยปินชนะ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กับคณาจารย์ที่มีความต้องการในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน  รวมทั้งคณาจารย์ที่สนใจ  ตามประเด็นที่ก าหนดแล้วท าการเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ 

 
5. การกลั่นกรองความรู้ 
 น าองค์ความรู้ที่เรียบเรียงให้ผู้น ากลุ่มและคณาจารย์ที่เป็น“แหล่งองค์ความรู้” ภายนอกคณะฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 
6. การเข้าถึงความรู้ 

6.1 จัดท าเอกสารคลังความรู้ที่ได้รับ 
6.2 เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 

 
7. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณะฯ จัดประชุมคณาจารย์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คณาจารย์ในคณะ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ
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8. การเรียนรู้ 
 คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารย์น าความรู้ไปปฏิบัติใช้  โดยมีอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  ได้
แจ้งความจ านงจะน าเทคนิคการเขียนบทความวิจัยไปใช้ในการด าเนินการ 
 
9. การติดตาม 

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจ  จะมีการติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปปฎิบัติ
ต่อไป 

 

 

 

คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ผู้น ากลุ่ม                                                 :  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

ผู้จดบันทึก     :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   : 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   

4.  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

5.  อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ 

6.  อาจารย์ระวิพิมพ์  เสนาวงศ์ 

7.  อาจารย์สุรชฎา  ชูไทย 

8.  อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์ 
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คร้ังที่ 1 
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

  

ผู้น ากลุ่ม                                                 :  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

ผู้จดบันทึก     :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   : 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   

4.  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

5.  อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ 

6.  อาจารย์ระวิพิมพ์  เสนาวงศ์ 

7.  อาจารย์สุรชฎา  ชูไทย 

8.  อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์ 

 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “เทคนิคการจัดท าเอกสาร 

ประกอบการสอน” ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายดังนี้ 

 

  อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ  กล่าวว่า  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  กับต ารา  แตกต่าง

อย่างไร 

 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  ความแตกต่างแยกเป็น 2 ประเด็น  คือ ประเด็นที่ 1
ด้านรายละเอียดของเนื้อหาและการน าเสนอตัวอย่างประกอบ  ซึ่งจะมีความเข้มข้นต่างกัน โดยเรียงจาก
เข้มข้นน้อยไปหามากคือ  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  และต ารา   ประเด็นที่ 2 ด้านความ
สอดคล้องครอบคลุมของเนื้อหาตาม มคอ. 2  และ มคอ. 3  โดยเอกสารประกอบการสอน  และเอกสารค า
สอน จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมสาระวิชาตาม มคอ. 2  และ มคอ. 3 ตามหลักสูตร  ส่วนต ารานั้นอาจเป็นส่วน
ใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายวิชา   
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 อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ  กล่าวว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต าราก็ท าง่ายกว่า เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารค าสอน  ใช่หรือไม ่
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  ถึงแม้ว่าเนื้อหาของต าราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาได้แต่จุดส าคัญของคุณภาพต าราคือ ความหลายหลายและความทันสมัยของตัวอย่างประกอบการ
อธิบาย นอกจากนั้นต าราจะต้องผ่านการรับรองคุณภาพต าราจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า  นอกจากนั้นประเด็นการเผยแพร่ต าราด้วย
วิธีการพิมพ์ต้องด าเนินการโดยโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์  โดยมีการระบุส านักพิมพ์ และท่ีอยู่ในตัวต าราด้วย 
 
 อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์  กล่าวว่า  จะเริ่มเขียนเอกสารประกอบการสอนอย่างไร 
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า จากประสบการณ์ของตนเองนั้นจะเริ่มจากการ
น าเอา Course Outline หรือ มคอ. 3 มาเป็นหลักในการวางโครงร่างของเอกสาร  เนื่องจาก Course Outline 
หรือ มคอ. 3 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานฯ มาแล้ว  นอกจากนั้นยังผ่าน
การน าไปใช้ในกระบวนการเรียนสอนจริง  และผ่านการปรับปรุงจนมั่นใจว่า เนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์  
รวมทั้งการเรียงล าดับของบท และเนื้อหาย่อยประจ าบทมีความเหมาะสม 
 
 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  ในการออกแบบก าหนดจ านวนบทและเนื้อหาหลัก
ประจ าบท  ควรลงรายละเอียดไปจนถึงการก าหนดเนื้อย่อยประจ าบทเลย  จากนั้นจึงด าเนินการหยอดเนื้อ
และตัวอย่างลงไป   
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   กล่าวว่า  ในการก าหนดจ านวนบท  เนื้อหาหลัก  และ
เนื้อย่อยประจ าบท  ควรท าการก าหนดออกแบบและวางไว้ให้เสร็จที่เดียวทั้งฉบับก่อน  แล้วจึงค่อยใส่เนื้อหา
ลงไป  เพ่ือจะท าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพรวมของเอกสารและเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง
บทอย่างกลมกลืน 
 
  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  จ านวนบทใน 1 เล่ม ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสม  
เรามักจะไม่เห็นเอกสารหรือต าราที่มีจ านวนบท 5 บท 6 บท หรือ 7 บท  แต่มักจะเห็น  10 บท  หรือ 12 บท 
 
  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย  กล่าวว่า บทน าและบท Intro เริ่มต้นประจ าบทก่อนเข้าเนื้อหา
นั้นเป็นอะไรที่เขียนยากท่ีสุด  ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร 
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 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  อันนี้จริง  แต่จะแนะน าเทคนิคของตัวเองว่า
ตัวเองจะนึกถึงค าพูดที่เอ่ยพูดกับนักศึกษาใน Class ชั่วโมงแรก  แล้วแปลงให้เป็นภาษาเขียน  หรือแม้แต่การ
อธิบายเนื้อหาในรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ  ก็จะนึกถึงค าพูดที่สอนใน Class  แล้วน ามาเรียบเรียงและใช้
ภาษาให้เป็นภาษาทางวิชาการ 
   
 อาจารย์ระวิพิมพ์  เสนาวงศ์  กล่าวว่า  ในกรณีที่เราต้องการก าหนดเนื้อหาย่อยในเนื้อหาหลัก  
บางครั้งต าราที่น ามาอ้างอิงมีหลายฉบับ  แต่ละฉบับก็ก าหนดเนื้อหาย่อยไม่เหมือนกัน  ในกรณีนี้จะท าอย่างไร 
  
  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร   และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   มีความเห็นตรงกันว่าในประเด็นนี้เป็นปัญหาส าคัญส าหรับการท า
เอกสารประกอบการสอนที่ต้องระวังอย่างมาก  เนื่องจากเป็นการเกี่ยวข้องกับการคัดลอกเนื้อหาซึ่งเป็น
ความผิดร้ายแรง  ดังนั้นวิธีการที่จะแนะน าจากประสบการณ์คือ  ผู้เขียนจะต้องท าการอ่านและสรุปเนื้อหาของ
หนังสืออ้างอิงแต่ละเล่มและต้องท าการสรุปโดยการออกแบบโครงของเนื้อหาและท าการสรุปเนื้อหาขึ้นใหม่
จากการประมวลเนื้อหาที่ได้ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
 
 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  การน าเอารูปภาพจากเว๊ปไซต์มาเพ่ือประกอบเนื้อหา
ต้องระวัง  ทางที่ดีถ้าเป็นไปได้เราควรถ่ายภาพด้วยตนเองอย่างนี้จะปลอดภัย 
 
 อาจารย์สุรชฎา  ชูไทย  กล่าวว่า  ปัญหาการใช้ศัพย์เทคนิคภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ หรือ
การใช้ค ามีความแตกต่างกันตามหนังสืออ้างอิงในแต่ละเล่ม ถ้าหากเราใช้หนังสืออ้างอิงมากกว่า 1 เล่ม และแต่
ละเล่มใช้ไม่เหมือนกัน  เราควรท าอย่างไร  
 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  ผู้เขียนจะต้องตัดสินใจเลือกใช้ศัพย์หรือใช้ค าใด
ค าหนึ่ง  และจะต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม   
 
 อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์  กล่าวว่า  ในแต่ละบทจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 
 รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  ประเด็นนี้ไม่ได้มีข้อก าหนดเอาไว้  แต่โดยทั่วไปแล้วใน 
1 บท มักจะประกอบด้วย  ชื่อบท  เนื้อหาประจ าบท  วัตถุประสงค์ประจ าบท  ตัวเนื้อหา  สรุปเนื้อหา  และ
ค าถามหรือกิจกรรมท้ายบท  ส่วนการเขียนบรรณานุกรมประจ าบทนั้นอาจจะมีก็ได้หรือสามารถน าไปรวมกับ
บรรณานุกรมท้ายเล่มที่เดียวก็ได้ 
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 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  ในการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Flow 
Chart  หรือรูปภาพ  ผู้เขียนจะต้องท าการอธิบายรายละเอียดของ   Flow Chart  หรือรูปภาพ นั้น อย่าเอามา
วางไว้แล้วให้ผู้อ่านดูเอาเอง  การอธิบายจะเลือกอธิบายรายละเอียดก่อนหรือจะอธิบายหลัง  Flow Chart  
หรือรูปภาพก็ได้  แต่จะต้องยึดรูปแบบเดิมทั้งเล่ม 
 
 

สรุปความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 1 

 
 1) ความแตกต่างของ  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  กับต ารา แยกออกเป็น 2 ประเด็น 
คือ  ประเด็นที่ 1 ด้านความเข้มข้นรายละเอียดของเนื้อหาและการน าเสนอตัวอย่างประกอบ  โดยเอกสาร
ประกอบการสอน  จะมีระดับความเข้มข้นน้อยที่สุด   ประเด็นที่ 2 ด้านความสอดคล้องครอบคลุมของเนื้อหา
ตาม มคอ. 2 และ มคอ. 3 เอกสารประกอบการสอน จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมของเนื้อหาวิชาตาม Course 
Description ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2  และ มคอ. 3   
 2) การเริ่มต้นท าเอกสารเริ่มจากการน าเอา Course Outline หรือ มคอ. 3 มาเป็นหลักในการวาง
โครงร่างของเอกสาร เนื่องจาก Course Outline หรือ มคอ. 3 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานฯ มาแล้ว  นอกจากนั้นยังผ่านการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนสอนจริง  และ
ผ่านการปรับปรุงจนมั่นใจว่าเนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์  รวมทั้งการเรียงล าดับของบท และเนื้อหาย่อย
ประจ าบทมีความเหมาะสม 
   3) ในการก าหนดจ านวนบท  เนื้อหาหลัก  และเนื้อย่อยประจ าบท  ควรท าการก าหนดออกแบบและ
วางไว้ให้เสร็จที่เดียวทั้งฉบับก่อน  แล้วจึงค่อยใส่เนื้อหาลงไป  เพ่ือจะท าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพรวมของเอกสาร
และเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทอย่างกลมกลืน  และการพิจารณาก าหนดจ านวนบท
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมไม่น้อยเกินไป ประมาณ 10 บท หรือ 12 บท  อีกทั้งการแบ่งจ านวนเนื้อหาประจ า
บทควรมีจ านวนหน้าเท่า ๆ กัน 
 4) เทคนิคการเริ่มต้นเขียนบทน าและความน าประจ าบทนั้น  ให้ผู้เขียนนึกถึงการสอนและการอธิบาย
กับนักศึกษาใน Class แล้วให้เรียบเรียงเป็นภาษาเขียน  และภาษาทางวิชาการ 
 5) การคัดลอกเนื้อหาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้น ผู้เขียนจะต้องท าการอ่านและสรุปเนื้อหาของ
หนังสืออ้างอิงแต่ละเล่มและต้องท าการสรุปโดยการออกแบบโครงของเนื้อหาและท าการสรุปเนื้อหาขึ้นใหม่
จากการประมวลเนื้อหาที่ได้ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
 6) การใช้ศัพย์เทคนิคภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ หรือการใช้ค าของหนังสืออ้างอิงในแต่ละ
เล่มมีความแตกต่าง  ผู้เขียนจะต้องตัดสินใจเลือกใช้ศัพย์หรือใช้ค าใดค าหนึ่ง  และจะต้องใช้ให้เหมือนกันตลอด
ทั้งเล่ม   
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 7) เค้าโครงแต่ละบทประกอบด้วย ชื่อบท เนื้อหาประจ าบท วัตถุประสงค์ประจ าบท ตัวเนื้อหา    
บทสรุปเนื้อหา และค าถามหรือกิจกรรมท้ายบท ส่วนการเขียนบรรณานุกรมประจ าบทนั้นอาจจะมีก็ได้หรือ
สามารถน าไปรวมกับบรรณานุกรมท้ายเล่มที่เดียวก็ได้ 
 8) การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Flow Chart หรือรูปภาพ ผู้ เขียนจะต้องท าการอธิบาย
รายละเอียดของ Flow Chart หรือรูปภาพนั้น โดยการอธิบายจะเลือกอธิบายรายละเอียดก่อนหรือหลัง Flow 
Chart หรือรูปภาพก็ได้ แต่จะต้องยึดรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 
 9) การเขียนบรรณานุกรมประจ าบทนั้นอาจจะมีก็ได้หรือสามารถน าไปรวมกับบรรณานุกรมท้ายเล่มที่
เดียวก็ได้ 
 

คร้ังที่ 2 
วันที่ 28  กันยายน 2560 
เวลา 13.00 – 14.00 น. 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ผู้น ากลุ่ม                                                 :  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

ผู้จดบันทึก     :  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สายสุนีย์  เกษม 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   : 

1.  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร 

2.  รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   

4.  อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย 

5.  อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ 

6.  อาจารย์ระวิพิมพ์  เสนาวงศ์ 

7. อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์ 

 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “เทคนิคการจัดท าเอกสาร 

ประกอบการสอน” ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายดังนี้ 

  

 อาจารย์อรอนงค์  ศรีไพโรจน์  กล่าวว่า  เทคนิคการเขียน Intro ประจ าบทต้องมีทุกบทหรือไม่ 
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 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า โดยปกติแล้วถ้าเราอ่านต าราทั่วไปก็จะมีการกล่าว
น าประจ าบท  เนื่องจากเป็นการให้ผู้อ่านได้ทราบกรอบแนวคิดของบทเรียนนั้น  อีกทั้งยังเป็นการใช้การกล่าว
น าประจ าบทเชื่อมโยงเนื้อหากับบทก่อนหน้า  ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 
 

อาจารย์ชาญชัย  เมฆศิริ  กล่าวว่า  มีเทคนิคการเขียน Intro ประจ าบทต้องมีทุกบทอย่างไร 

 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า เทคนิคการเขียนจากประสบการณ์  จะนึกถึงตอน
ที่เราเข้าสอน  และจะนึกถึงค าพูดที่เราใช้ Introduction กับนักศึกษาเม่ือเริ่มต้นชั่วโมง  แล้วแปลงภาษาพูดให้
เป็นภาษาเขียน 

รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  การเขียนรายละเอียดในเนื้อหาแต่ละหัวข้อก็ให้นึกถึงการ

ยกตัวอย่างในขณะที่เราสอน  แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นภาษาเขียน ก็จะท าให้การอธิบายมีความสมบูรณ์ขึ้น  และ

ถ้ามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นเอกสารค าสอน  หรือต ารา  ก็ใช้ลักษณะเดียวกันและจ านวนและความทันสมัยของ

ตัวอย่างก็จะมีมากข้ึน 

 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า การเขียนเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาที่
ได้รับผิดชอบนั้น  ในขณะที่ท าไม่เคยคิดว่าก าลังท าเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารค าสอน  หรือแม้แต่
ต ารา  ดังนั้นการน าเสนอจะพยายามเขียนเนื้อหาให้ชัดเจนที่สุด  และจะพยายามหาตัวอย่างมาประกอบเพ่ือให้
ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น จนบางคนมาอ่านเอกสารประกอบการสอนก็จะเห็นว่าไม่แตกต่างจากเอกสารค า
สอน 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า การที่เราพยายามเรียบเรียงเนื้อหาและใส่
รายละเอียดที่เป็นค าพูดของเราเองนั้นก็จะเป็นการไม่คัดลอกงานของคนอ่ืน  เนื่องจากปัจจุบันมี Program ที่
จะสามารถเช็คได้ว่าเราไปคัดลอกมาหรือไม่  เช่น อักขราวิสุทธิ์ ของจุฬาฯ  
 

 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  การคัดลอก Flow Chart และน ามาปรับใน
บางส่วนก็ต้องมีการอ้างอิงที่มาและจะมีค าพูดว่า “ดัดแปลงจาก”   
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  กล่าวว่า  เทคนิคการหลีกเลี่ยงปัญหาการคัดลอก  อาจใช้
วิธีแปลจากต าราภาษาอังกฤษ  และปรับใช้ส านวนของเราเอง  แต่จะต้องไม่ลืมน ามาอ้างอิงต าราที่ใช้แปรใน
บรรณานุกรมท้ายเล่ม 
 

 อาจารย์ณัฏฐ์ปาลิดา  ศรีค าหน้อย  กล่าวว่า รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม  และการอ้างอิง  มี
หลายรูปแบบ  เราจะเลือกอย่างไร 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ   กล่าวว่า  จะเลือกรูปแบบได้ก็ได้  แต่จะต้องยึดให้เป็น
แบบเดียวกันทั้งเล่ม  ปัจจุบันนิยมใช้การเขียนแบบ APA edition 6  และมี Program ที่ช่วยในการเขียน
บรรณานุกรม  คือ Program EnNote 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน  เลรามัญ  รับจะสอนการใช้ Program ภายหลัง) 
 

   อาจารย์ระวิพิมพ์  เสนาวงศ์  กล่าวว่า  เนื้อหาแต่ละบทมี Content ไม่เท่ากัน  จึงท าให้จ านวนหน้า
ของแต่ละบทแตกต่างกัน 
  

  รองศาสตราจารย์เอนก  ชิตเกษร  กล่าวว่า  วิธีการที่จะลดความแตกต่างของจ านวนหน้าในแต่ละ
บทโดยการเพ่ิมตัวอย่างเข้าไป 
 

 รองศาสตราจารย์พรรณนุช  ชัยปินชนะ  กล่าวว่า  สิ่งที่ควรด าเนินการในการวางเค้าโครงเนื้อหา
ประจ าบทนั้นจะต้องพยายามด าเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  เช่น แต่ละบทเรื่มจาก  Intro  ตามด้วย 
ความหมาย  ความส าคัญ ฯลฯ ในบทอ่ืน ๆ ก็ให้ยึดการเรียงล าดับให้เหมือนกัน  หรือ ถ้าบทหนึ่งเป็นเรื่องขนม
ไทยภาคเหนือ บทถัดไปเป็น ขนมไทยภาคกลาง  การก าหนดและเค้าโครงและเรียงล าดับเค้าโครงควร
เหมือนกัน 
 

สรุปความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ครั้งที่ 2 

 1. การเขียนรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อให้เริ่มจากการบรรยายและการยกตัวอย่างในขณะสอน  
แล้วน ามาเรียบเรียง เป็นภาษาเขียน ก็จะท าให้การอธิบายมีความสมบูรณ์ขึ้น   
 2. การเขียนเกริ่นน าประจ าบทเป็นการให้ผู้อ่านได้ทราบกรอบแนวคิดของบทเรียนนั้น  อีกทั้งยังเป็น
การเชื่อมโยงเนื้อหากับบทก่อนหน้า  ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ด าเนินการในการวางเค้าโครงเนื้อหาประจ าบทในแต่ละบทนั้นควรด าเนินการให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน รวมทั้งการวางก าหนดเนื้อหาและรายละเอียดให้มีปริมาณและจ านวนหน้าใกล้เคียงกัน  โดยในบาง
บทอาจมีประเด็นเนื้อหาน้อยและไม่สามารถน าไปยุบรวมเข้ากับบทอ่ืนๆ ได้  วิธีการคือการเพ่ิมเนื้อหาโดยการ
เพ่ิมในส่วนของตัวอย่าง  หรือการแปลงเป็น Flow Chart 
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สรุปความรู้ 
เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
สรุปประเด็นเทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 2  ประเด็น  คือ  
 1. องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
 2. เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
 
1. องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน 
   1.1) ความสอดคล้องครอบคลุมของเนื้อหาตาม มคอ. 2 และ มคอ. 3 เอกสารประกอบการสอน 
จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมของเนื้อหาวิชาตาม Course Description ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ. 3   
 1.2) เค้าโครงแต่ละบทประกอบด้วย ชื่อบท เนื้อหาประจ าบท วัตถุประสงค์ประจ าบท ตัวเนื้อหา    
บทสรุปเนื้อหา และค าถามหรือกิจกรรมท้ายบท ส่วนการเขียนบรรณานุกรมประจ าบทนั้นอาจจะมีก็ได้หรือ
สามารถน าไปรวมกับบรรณานุกรมท้ายเล่มที่เดียวก็ได้ 
 
2. เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
 2.1) การก าหนดจ านวนบท  เนื้อหาหลัก  และเนื้อย่อยประจ าบท  ควรท าการก าหนดออกแบบและ
วางไว้ให้เสร็จที่เดียวทั้งฉบับก่อน  แล้วจึงค่อยใส่เนื้อหาลงไป  เพ่ือจะท าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพรวมของเอกสาร
และเกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่างบทอย่างกลมกลืน  และการพิจารณาก าหนดจ านวนบท
ต้องพิจารณาให้เหมาะสมไม่น้อยเกินไป อีกท้ังการแบ่งจ านวนเนื้อหาประจ าบทควรมีจ านวนหน้าเท่า ๆ กัน 
 2.2) การเริ่มต้นท าเอกสารเริ่มจากการน าเอา Course Outline หรือ มคอ. 3 มาเป็นหลักในการวาง
โครงร่างของเอกสาร เนื่องจาก Course Outline หรือ มคอ. 3 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานฯ มาแล้ว นอกจากนั้นยังผ่านการน าไปใช้ในกระบวนการเรียนสอนจริง และผ่าน
การปรับปรุงจนมั่นใจว่าเนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการเรียงล าดับของบท และเนื้อหาย่อยประจ า
บทมีความเหมาะสม 
 2.3) เทคนิคการเริ่มต้นเขียนบทน าและความน าประจ าบทนั้น ให้ผู้เขียนนึกถึงการสอนและการอธิบาย
กับนักศึกษาใน Class แล้วให้เรียบเรียงเป็นภาษาเขียน และภาษาทางวิชาการ 
 2.4) การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Flow Chart หรือรูปภาพ ผู้เขียนจะต้องท าการอธิบาย
รายละเอียดของ Flow Chart หรือรูปภาพนั้น โดยการอธิบายจะเลือกอธิบายรายละเอียดก่อนหรือหลัง Flow 
Chart หรือรูปภาพก็ได้ แต่จะต้องยึดรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 
 2.5) การเขียนบรรณานุกรมประจ าบทนั้นอาจจะมีก็ได้หรือสามารถน าไปรวมกับบรรณานุกรมท้ายเล่ม
ที่เดียวก็ได ้
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 2.6) การคัดลอกเนื้อหาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง ดังนั้น ผู้เขียนจะต้องท าการอ่านและสรุปเนื้อหาของ
หนังสืออ้างอิงแต่ละเล่ม และท าการสรุปโดยการออกแบบโครงของเนื้อหาและท าการสรุปเนื้อหาขึ้นใหม่จาก
การประมวลเนื้อหาที่ได้ท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ 
 2.7) การใช้ศัพย์เทคนิคภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ หรือการใช้ค าของหนังสืออ้างอิงในแต่ละ
เล่มมีความแตกต่าง ผู้เขียนจะต้องตัดสินใจเลือกใช้ศัพย์หรือใช้ค าใดค าหนึ่ง และจะต้องใช้ให้เหมือนกันตลอด
ทั้งเล่ม   
 2.8) การเขียนรายละเอียดเนื้อหาแต่ละหัวข้อให้เริ่มจากการบรรยายและการยกตัวอย่างในขณะสอน  
แล้วน ามาเรียบเรียง เป็นภาษาเขียน ก็จะท าให้การอธิบายมีความสมบูรณ์ขึ้น   
 2.9) การเขียนเกริ่นน าประจ าบทเป็นการให้ผู้อ่านได้ทราบกรอบแนวคิดของบทเรียนนั้น อีกท้ังยังเป็น
การเชื่อมโยงเนื้อหากับบทก่อนหน้า ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 
 2.10) ด าเนินการในการวางเค้าโครงเนื้อหาประจ าบทในแต่ละบทนั้นควรด าเนินการให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน  รวมทั้งการวางก าหนดเนื้อหาและรายละเอียดให้มีปริมาณและจ านวนหน้าใกล้เคียงกัน โดยในบาง
บทอาจมีประเด็นเนื้อหาน้อยและไม่สามารถน าไปยุบรวมเข้ากับบทอ่ืนๆ ได้ วิธีการคือการเพ่ิมเนื้อหาโดยการ
เพ่ิมในส่วนของตัวอย่าง  หรือการแปลงเป็น Flow Chart 
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ภาคผนวก 

 

ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
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ภาพการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
 


