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แนวปฏิบัติที่ดี ประจําปงบประมาณ 2565 

เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาํสอน        

เพ่ือเตรียมเขาสูตําแหนงวิชาการ 

 

 

 

 

 

โดย 

งานการจัดการความรู 

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

**********     
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ช่ือเรื่อง/แนวปฏิบัติท่ีดี การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเพ่ือเตรียม 

                            เขาสูตําแหนงวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล ผูนําเสนอ รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หนวยงาน คณะศิลปศาสตร 

เบอรโทรศัพทมือถือ  

เบอรโทรสาร..................................................................................................................................  

       

หลักเกณฑและวิธีประเมินการสอนในการขอเสนอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง

ศาสตราจารย จะตองประกอบดวย 

1) ประกาศ เรื่อง ประเมินผลการสอนของ มทร.พระนคร 

2) นิยาม เอกสารประกอบการสอน และ เอกสารคําสอน 

3) แบบฟอรมการประเมิน 

4) รูปแบบของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 

5) เอกสารท่ีตองสงในการประเมินผลการสอน 

ลําดับหรือแนวทางการพัฒนา การประเมินผลการสอนของ มทร.พระนคร 

      ประกาศ การปรับรูปแบบการประเมินผลการสอน 

      ผูประเมิน จํานวน 3 ทาน เนนคนในมหาวิทยาลัยกอน มีตําแหนงเทาผูขออยางนอย 2 คน และอีก 1 

คน ประสบการสอน 10 ป 

      การสงผลงาน  สามารถสงประเมินผลการสอนกอนได ไมตองสงพรอมงานวิจัย เก็บผลงานได 2 ป 

       การประเมิน ตองอยูในกรอบเวลาท่ีกําหนด (20 วัน) 

 

คุณสมบัติผูขอประเมินผลการสอน = เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ  (ผศ. และ รศ.)  

สําหรับการยื่นประเมินเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) ตองดํารงตําแหนงอาจารย ถาจบปริญญาเอก ตอง

ทําการสอนไมนอยกวา 1 ป  ถาจบปริญญาโท ตองทําการสอนไมนอยกวา 4 ป และถาจปริญญาตรี ตองทํา

การสอนไมนอยกวา 6 ป 

 

การพัฒนาวิชาการและคณาจารย มทร.พระนคร สนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ โดย

ทําเอกสารประกอบการสอน สําหรับ ผูชวยศาสตราจารย  และทําเอกสารคําสอน สําหรับ รองศาสตราจารย 

โดยงานการสอน มีขอกําหนด ดังนี้ 

1) มีชั่วโมงในรายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต 

2) เปนรายวิชาในหลักสูตร ของ มทร.พระนคร 
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3) เอกสารประกอบการสอน/คําสอน ไดใชประกอบการสอนมาแลวอยางนอย 1 ภาค

การศึกษา 

4) จริยธรรมและจรรยายบรรณในการทําผลงาน ตองควรระวังและตรหนัก 

 

ข้ันตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 

1) อาจารยสงเอกสาร ยื่นขอประเมินสอนผานสาขามายังท่ีคณะท่ีสังกัด มีเอกสาร

ประกอบดวย กพอ.03 / เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคําสอน / ตารางสอน / แบบรับรอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ / การประเมินการสอนจากนักศึกษาในระบบงานทะเบียน 

2) คณะกรรมการกลั่นกรอง 3 คน ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ / หัวหนางาน

วิชาการ / เจาหนาท่ีบุคลากร (ไมเกิน 30 วัน) 

3) คณะกรรมการกลั่นกรอง สรุปผลการประเมิน คณะสงผลการกลั่นกรองและเอกสารให

มหาวิทยาลัย 

4) มหาวิทยาลัยรับเรื่อง ถือวาเปนวันแรกในการขอประเมินผลงานการสอน หรือ ผลงานทาง

วิชาการ 

5) มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน 3 ทาน ใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียง 

6) มหาวิทยาลัยจัดเอกสารใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน 

7) คณะกรรมการรับเอกสาร (การประเมินภายใน 20 วัน) ประเมินผลการสอน (โดย

แบบฟอรม 2 ชุด) 1.ประเมินความสามารถในการสอน 2.ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทเอกสาร

ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน 

8) ในกรณีผลการประเมินจากคณะกรรมการใหปรับปรุง ประชุมคณะกรรมการประเมินผล

การสอนเพ่ือสรุปเปนมติ 

9) มหาวิทยาลัยรับเรื่อง แจงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (กพว.) และแจงผล

ไปยังอาจารยผูยื่นขอ 

10) ผานการประเมินผลการสอน (นบกระบวนการ) ในการปรับปรุง อาจารยผูยื่น ทําการ

ปรับปรุงเนื้อหาตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา และสงผลงานผานคณะมายังมหาวิทยาลัย สามารถปรับปรุง

เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนได 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน 
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นิยาม เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 

แบบท่ี1 เอกสารประกอบการสอน : สําหรับผูชวยศาสตราจารย 

       คํานิยาม 

         ผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสารท่ีใชประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยาง

เปนระบบ จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

รูปแบบ 

 เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย 

แผนการ หัวขอ บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึนอีกก็ได 

เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ(Chart) แถบ

เสียง(Tape) ภาพเคลื่อนไหว(Video) ภาพเลื่อน(Slide) หรือสื่อการสอนออนไลนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการอางอิง

แหลงท่ีมาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

       การเผยแพร 

      อาจเปนเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ท่ีไดใช

ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาแลว (ไม

จําเปนตองสงโรงพิมพ) 

       ลักษณะคุณภาพ 

      ระดับดีเปนเอกสารคําสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณและทันสมัย รูปแบบการใช

ภาษาเขาใจงาย มีการคนควาอางอิงและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

     ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

 1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ 

 2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม และประสบการณ หรือ ผลงานวิจัย 

 3. มีประโยชนตอวงวิชาการ และการนําเอาไปใชประกอบการเรียนการสอน 

หรืออางอิงในวิชาอ่ืน ๆ ไดดวย 

 

แบบท่ี2 

เอกสารคําสอน : สําหรับรองศาสตราจารย 

        คํานิยาม 

        ผลงานทางวิชาการท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสาร

ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไป

ศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 
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         รูปแบบ 

       เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในวิชาท่ีตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ

บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือ

หนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ(Chart) แถบเสียง(Tape) ภาพเลื่อน

(Slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพ่ือขยาย 

ความท่ีมาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย 

      การเผยแพร 

       ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีแสดงหลักฐาน

วาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้น ๆ มาแลว (ไมจําเปนตองสงโรงพิมพ) 

       ลักษณะคุณภาพ 

       ระดับดีเปนเอกสารคําสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณและทันสมัยรูปแบบการใช

ภาษาเขาใจงาย มีการคนควาอางอิงและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

      ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

  1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ 

  2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม และประสบการณ หรือ ผลงานวิจัย 

  3. มีประโยชนตอวงวิชาการ และการนําเอาไปใชประกอบการเรียนการสอนหรืออางอิงในวิชาอ่ืน ๆ 

ไดดวย    

รูปแบบของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 

เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน 

                            หนาปก 

                            คํานํา 

องคประกอบในการจัดทําเอกสาร     สารบัญ 

                           บัญชภีาพและแผนภูมิ 

                           บัญชีตาราง 

                           ลักษณะรายวิชา 

                           การแบงหนวยเรียน/บทเรียน/หัวขอ 

                           จุดประสงคการสอน (จุดประสงคท่ัวไป / จุดประสงคเฉพาะ) 

                           การประเมินผลการเรียน 

                           ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนน (พิจารณาจากจํานวนคาบสอน) 

                           กําหนดการสอน 

                           เนื้อหาตามบทเรียน 
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    สําหรับเนื้อหาตามบทเรียน  

        เอกสารคําสอน  จัดทําเปนเอกสารรูปเลม โดยการเรียบเรียงท่ีมีความละเอียดและสมบูรณมากกวา

เอกสารประกอบการสอน 

         เอกสารประกอบการสอน 

         จัดทําเปนเอกสารรูปเลม โดยการเรียบเรียงเปนเอกสารท่ีมีความละเอียดและสมบูรณ หรือสื่ออ่ืน 

เชน Power point เปนตน ตองมีความครบถวนตามบทเรียนท่ีกําหนดและเปนสื่อท่ีเหมาะสมในการ

ถายทอด (ในแตละสไลด ตองมีหลักการถายทอดท่ีเหมาะสม) 

       สิ่งท่ีตองมี  แตละบท แบบฝกหัด เอกสารอางอิง 

       สิ่งท่ีควรระวัง การนํารูปภาพ และขอมูล มาใชในเอกสาร 

 ควรอางอิงใหถูกตอง ภาพ ถาวาดใหมได ควรวาดเพ่ือปองกันเรื่องจริยธรรม 

เอกสารท่ีตองสงในการประเมินผลการสอน มทร.พระนคร 

(ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย) แบบปกติ 

แบบ กพอ.03 จํานวน 10 ชุด (กรอกขอมูลและพิมพ เฉพาะสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2) 

 สวนท่ี 1 : แบบประวัติสวนตวัและผลงานทางวิชาการ กรอกขอมูล  

             ขอ 1-ขอ 3. (ภาระงานยอนหลัง 3 ป ) 

             ขอท่ี 4 ผลงานทางวิชาการ ยังไมตองกรอก (กรณีประเมินการ   

             สอนอยางเดียว) 

 สวนท่ี 2 : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

• แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด 

• เลมเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคําสอน จํานวน 5 เลม 

   รายวิชาท่ีสอน ท่ียื่นประเมินการตองมี 3 หนวยกิต 

• แบบรับรองการเผยแพรเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน   จํานวน 1 ชุด 

• สําเนาตารางสอน ยอนหลัง 3 ป จํานวน 1 ชุด 

• แบบประเมินผลการสอนโดยผูบังคับบัญชาชั้นตน จํานวน 5 ชุด 

• ขอมูลของผูเสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน จํานวน 5 ชุด 

• แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (ประเมินการสอน)   จํานวน 1 ชุด 

• แบบประเมินผลการสอนในรายวิชาท่ียื่นขอประเมินของนักศึกษายอนหลัง   จํานวน 5 ชุด 

 ตองมีรายวิชาท่ียื่นขอ (ทายขอมูลของผูนําเสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน) 

 

 

********************************************************************************************** 


