
การเขียนเอกสารประกอบการ

สอน และเอกสารคาํสอน

ตอนท่ี 1 

เตรียมตวั

นภทัร วจันเทพินทร์
Video-1



• ภาพรวมของผู้มีตาํแหน่งทางวชิาการใน

สถาบันอุดมศกึษา

• ศกึษากฎหมายที่เก่ียวข้อง

• นิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ

• ความเช่ือมโยงของเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารคาํสอนและตาํรา

• จริยธรรมและจรรยาบรรณ



ที่มา  สาํนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(ว.ช.) 2562

62%
25%

11%

อ่ืนๆ 0.6%

1.4%

ภาพรวมของผู้มีตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา



0

20

40

60

80

100

120

140

26
51

22

63
42

88
63

24 21

7

20

5

23

21

32

19

5 6

2

1

2

1

อ. ผศ. รศ.

กองบรหิารงานบคุคล ขอ้มลู ณ วันที ่17 ก.พ. 63 

จํานวนผูด้าํรงตาํแหนง่วชิาการ  มทร.พระนคร



0

20

40

60

80

อ
ผศ

รศ
ศ

62.6

25

11

1.4

74

25

1.1
0

ประเทศ RMUTP

รอ้ยละผูด้าํรงตาํแหนง่วชิาการ 
มทร.พระนคร



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
3 2 1 1

5

13

7

15

8 8 10

1 2

1

รศ. ผศ. ศ.

จํานวน (คน)

จาํนวนผู้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถงึ ปัจจุบนั

กองบรหิารงานบคุคล ขอ้มลู ณ วันที ่17 ก.พ. 63
8            69            1



ผลการดาํเนินการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

1. เกณฑเ์ดิม (1พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 61) มีผูข้อรวม 95 คน  

ส้ินสุดกระบวนการแลว้ 18 คน  ผา่น  11 คน  ไม่ผา่น  7 คน

2.     เกณฑใ์หม่ (1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป) มีผูข้อรวม 5 คน อยูก่ระบวน  

การประเมินผลการสอน

3. ส้ินสุดกระบวนการประเมินแลว้ร้อยละ 19 
อยูใ่นกระบวนการประเมินร้อยละ 81

ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563กองบริหารงานบคุคล
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ใครอยากเป็นศาสตราจารย์ ให้ทาํ 4 ข้อ

• ให้วงการในศาสตร์ของสาขานัน้ๆ ยอมรับ

• มีผลงานวิชาการตีพมิพ์ด้านใดด้านหน่ึงโดดเด่น
• มีผลงานวิจยัที่ต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ

• รวบรวมผลงานที่มีมาทัง้หมดมาเขียน

หนังสือ หรือ ตาํรา เพื่อแสดงองค์ความรู้

ที่ท่านมี

ศ.ดร.อลงกต แทนออมทอง 



ใครอยากเป็นรองศาสตราจารย์ ให้ทาํ 3 ข้อ

• ทาํเอกสารคาํสอนที่มีคุณภาพ

• ทาํงานวจิัยอย่างต่อเน่ืองและ

มีผลงานวชิาการตพีมิพ์ด้านใดด้านหน่ึง

• รวบรวมผลงานที่มีมาทัง้หมดมาเขียนหนังสือ 

หรือ ตาํรา เพื่อแสดงองค์ความรู้ที่ท่านมี



ใครอยากเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ทาํ 2 ข้อ

• ทาํเอกสารประกอบ

การสอนที่มีคุณภาพ

• มีผลงานวชิาการตพีมิพ์ด้านใดด้านหน่ึง



หากฉันมีเวลาหกช่ัวโมงเพื่อตดัต้นไม้   

ฉันจะใช้เวลาส่ีช่ัวโมงเพื่อลับขวาน



ต้องวาง เป้าหมาย

ศึกษา วางแผน
เพ่ือขอตาํแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 

ทาํงานอย่างมีระบบ

เป็นไปตามกติกาท่ีคณะ 

กรรมการข้าราชการพลเรือน

ในสถาบนัอดุมศึกษา (ก.พ.อ.)

กาํหนดไว้



ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง(1)

มีผลตัง้แต่  1 พ.ย. 2561



ผลงานในการขอกาํหนดตาํแหนง่
ทางวชิาการ

ผลงานสว่นที ่1 ผลงานเพือ่ประเมนิผลการสอน
เอกสารประกอบการสอน หรอื
เอกสารคาํสอน

ผลงานสว่นที ่2 ผลงานวชิาการ
1 งานวจิยั  
2 ผลงานวชิาการในลกัษณ ะอ ืน่  
3 ผลงานรบัใชส้งัคม
4 หนงัสอื ตาํรา  

บทความทางวชิาการ

อุตสาหกรรม  การเรียนการสอน

นโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา

งานแปล พจนานุกรม สร้างสรรค์

ด้านวิทย์ เทคโน  ศิลปะ สุนทรียะ

สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์



ผลงานท่ีจดัส่ง : ผลงานเพ่ือการประเมินผลการสอน
1. การประเมนิ

ผลการสอน
เอกสาร

ประกอบการสอน

2. การประเมนิผลงานวชิาการ

วิจยั

ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน
ผลงาน

รบัใช้สงัคม

ตาํรา/

หนังสือ

บทความ

วิชาการ

ระดบั

คณุภาพ

ทางเลอืกที่ 1 2 - - - -

“ดี”

TCI1-2

ทางเลอืกที่ 2 1 1 - - -

ทางเลอืกที ่3 1 - 1 - -

ทางเลอืกที ่4 1 - - 1 -

ทางเลอืกที ่5
(เฉพาะสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร)์ แทน
“ดี/ดีมาก”

ผลงานในลกัษณะอื่นๆ

ผลงานรบัใชส้งัคม

บทความวชิาการ

1 = ดมีาก

ผลงานในลกัษณะอื่นๆ

ผลงานรบัใชส้งัคม

ตาํรา/หนงัสอื
1 = ดี

ตาํแหนง่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์



ผลงานท่ีจดัส่ง : ผลงานเพ่ือการประเมินผลการสอน
1. การประเมนิ

ผลการสอน
เอกสาร
คาํสอน

2. การประเมนิผลงานวชิาการ

ตาํแหนง่ รองศาสตราจารย์

วิจยั ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน

ผลงาน  

รบัใช้สงัคม

ตาํรา/

หนังสือ

หมายเหตุ

คณุภาพ

ทางเลอืกที ่1 2 - - 1

“ดี”ทางเลอืกที ่2 1 1 - 1

ทางเลอืกที ่3 1 - 1 1

วิธีท่ี 1

ดี

คุณภาพ ดี 

ต้องอยู่ใน Quartile 3/4
หรือ อย่างน้อย TCI 1



ผลงานท่ีจดัส่ง : ผลงานเพ่ือการประเมินผลการสอน
1. การประเมนิ

ผลการสอน
เอกสาร
คาํสอน

2. การประเมนิผลงานวชิาการ

ตาํแหนง่ รองศาสตราจารย์

วิจยั ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน

ผลงาน  

รบัใช้สงัคม

ตาํรา/

หนังสือ

หมายเหตุ

คณุภาพ

ทางเลอืกที ่1 3 - - - 2 “ดมีาก” 1 “ด”ี

ทางเลอืกที ่2 2 1 - - วจิยั 2 “ดมีาก” ผลงาน

ในลกัษณะอื่น “ด”ี 1

ทางเลอืกที ่3 2 - 1 - วจิยั “ดมีาก” 2

ผลงานรบัใชส้งัคม “ด”ี 1

ทางเลือกท่ี 4

(เฉพาะสงัคม

และมนุษย)์

------------------------------------

อย่างน้อย 3

2 = ดีมาก

1 = ดี

วิธีท่ี 2

คุณภาพ ดมีาก 

ต้องอยู่ใน Q 1-2
อย่างน้อย Q 3-4



วิจยั ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน

ผลงาน

รบัใช้สงัคม

ตาํรา/

หนังสือ

หมายเหตุ

คณุภาพ

ทางเลอืกที ่1 5 - - 1 “ดีมาก”วจิยัอยูใ่นฐานขอ้มลู

นานาชาติ Q1-2(อย่างน้อยQ3-4)

ทางเลอืกที ่2 1 +  ผลงานในลกัษณะอื่น +

ผลงานรบัใชส้งัคม รวมกนั

ทัง้หมดอยา่งน้อย 5 เรือ่ง

1 “ดีมาก” วจิยัและผลงานใน

ลกัษณะอื่น ฐานขอ้มลูระดบั

นานาชาติ

ทางเลอืกที ่3

(เฉพาะสงัคม

และมนุษย)

2 - - 2 “ดีมาก”

วจิยัตอ้งเผยแพรใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาติ หรอื TCI-1

ทางเลอืกที ่4

(เฉพาะสงัคม

และมนุษย)

1

มอียา่งน้อย 1 ประเภท = 1
รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย 2 เรือ่ง

2 “ดีมาก”

วจิยัตอ้งเผยแพรใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาติ หรอื TCI-1

วิธีท่ี 1

1. การประเมนิ
ผลการสอน ไมต่อ้งมี

2. การประเมนิผ
ลงานวชิ

าการ

ตาํแหนง่ ศาสตราจารย์



วิจยั ผลงานใน

ลกัษณะอ่ืน

ผลงาน

รบัใช้สงัคม

ตาํรา/

หนังสือ

หมายเหตุ

คณุภาพ

ทางเลอืกที ่1 5 - - - “ดีเด่น” วจิยัอยูใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาติ Q1-2

ทางเลอืกที ่2 1 + มอียา่งน้อย 1 ประเภท

รวมวจิยัไมน้่อยกวา่ 5

- “ดีเด่น” วจิยัอยูใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาติ Q1-2

ทางเลอืกที ่3

(สงัคมและมนุษย)
3 - - - “ดีเด่น” วจิยัอยูใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาต/ิTCI กลุ่ม 1

ทางเลอืกที ่4

(สงัคมและมนุษย)
วจิยั หรอื ตาํรา /หนงัสอื 1

+ผลงานในลกัษณะอื่น/ผลงานรบัใชส้งัคม

รวมกนัไมน้่อยกวา่ 3

“ดีเด่น” วจิยัอยูใ่นฐานขอ้มลู

ระดบันานาชาต ิ/TCI กลุ่ม 1

ทางเลอืกที ่5

(สงัคมและมนุษย)
- - - 3 “ดีเด่น”

1. การประเมนิ
ผลการสอน ไมต่อ้งมี

2. การประเมนิผ
ลงานวชิ

าการ

ตาํแหนง่ ศาสตราจารย์

วิธีท่ี 2



ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง(2)

มีผลตัง้แต่  1 พ.ย. 2561



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการฯ



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการฯ



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการฯ



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการฯ



เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 1

นิยาม ผลงานทางวิชาการ ท่ีเป็นเอกสารท่ีใช้ประกอบใน

การประเมนิผลการสอน วิชาใดวิชาหนึง่ตาม

หลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษา  ท่ีสะท้อนให้เห็น 

เนือ้หาวชิาและวธีิการสอนอย่างเป็นระบบ

จดัเป็นเคร่ืองมือสาํคัญของผู้สอนในการใช้

ประกอบการสอน



เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 1

รูปแบบ เป็นเอกสารหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาท่ีตน

สอนประกอบด้วย แผนการสอน หวัข้อบรรยาย (มี

รายละเอียดประกอบพอสมควร) และ อาจมีสิง่ตา่ง ๆ 

ดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมขึน้อีกก็ ได้ เชน่ รายช่ือบทความหรือ 

หนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคดัยอ่เอกสารท่ี

เก่ียวเน่ือง แผนภมูิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคล่ือนไหว (video) ภาพเล่ือน (slide) หรือ
ส่ือการสอนออนไลน์ อ่ืน ๆ ซึง่มี การอ้างองิ 

แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย



เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 1

การ

เผยแพร่

อาจเป็นเอกสารท่ีจัดทาํเป็นรูปเล่มหรือ ถ่ายสาํเนา

เยบ็เล่ม หรือเป็น ส่ืออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ 

ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูรของ

สถาบนัอดุมศกึษามาแล้ว



เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 1

ลกัษณะ

คณุภาพ

อยูใ่นดลุยพินิจของสภาสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะ

กําหนดเป็นข้อบงัคั บ



เอกสารคาํสอน (รศ.) 1

นิยาม ผลงานทางวิชาการท่ีใช้สอนวิชาใดวิชาหนึง่ตาม

หลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีสะท้อนให้เห็น

เนือ้หาวชิาที่สอนและวธีิการสอน อยา่งเป็นระบบ 

โดยอาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน  

จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน

จดัเป็นเคร่ืองมือสาํคัญของผู้เรียนท่ีนําไปศกึษา

ด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึน้จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ 



เอกสารคาํสอน (รศ.) 1

รูป

แบบ

เป็นเอกสารรูปเลม่หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาท่ีตนสอน 

ประกอบด้วย แผนการสอน หวัข้อบรรยาย  (มีรายละเอียด

ประกอบพอสมควร) และมีส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปนีเ้พิ่มขึน้ 

เช่น รายช่ือบทความ หรือหนงัสือ อา่นประกอบบทเรียบเรียง

คดัยอ่เอกสาร ท่ีเก่ียวเน่ือง แผนภมิู (chart) แถบเสียง 

(tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) 
ตวัอยา่งหรือกรณีศกึษาท่ีใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบ

ฝึกปฏิบตัริวมทัง้การอ้างองิเพื่อขยายความที่มาของสาระ

และข้อมลู และบรรณานุกรมที่ทนัสมัยและถกูต้องตาม

กฎหมาย



เอกสารคาํสอน (รศ.) 1

การ

เผยแพร่

ต้องได้รับการจัดทาํเป็นรูปเล่ม ด้วยการพิมพ์ 

หรือถ่ายสําเนาเย็บเลม่  หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีแสดง

หลักฐานว่าได้เผยแพร่  โดยใช้เป็น “คาํสอน”

ให้แก่ผู้เรียนในวชิานัน้ ๆ มาแล้ว



เอกสารคาํสอน (รศ.) 2

ลกัษณะ

คณุภาพ

อยูใ่นดลุยพินิจของสภาสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะ

กําหนดเป็นข้อบงัคั บ



เอกสารประกอบการสอน(ผศ.)

มีแผนการสอน

มีหวัข้อบรรยาย

(มีรายละเอียด) 

ตามจาํนวนครัง้ที่

สอน

มีคาํถามท้ายบท 

มีรายการอ้างองิ

เป็นเคร่ืองมือของผู้สอน

หรืออาจมี ส่ิงต่างๆ

ต่อไปนีเ้พิ่มขึน้ เช่น 

รายช่ือบทความ  

แผนภมูิ  แถบเสียง 

ภาพเคล่ือนไหว 

ภาพเล่ือน  ตวัอย่าง 

หรือ กรณีศึกษา



เอกสารคาํสอน(รศ.)

เป็นเคร่ืองมือของผู้เรียนที่ใช้ศกึษาด้วยตนเองได้

และมีส่ิงต่างๆต่อไปนี ้

เพิ่มขึน้ เช่น รายช่ือบทความ  

แผนภมูิ  แถบเสียง 

ภาพเคล่ือนไหว ภาพเล่ือน  

ตวัอย่าง หรือ กรณีศกึษา

มีความสมบูรณ์มากกว่า

เอกสารประกอบการสอน

มีการอ้างองิและบรรณานุกรม



เอกสาร
ประกอบการสอน

เอกสารคาํสอน ตาํรา

เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ.ฯ

พ.ศ. 2560 หน้า 40
เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ.ฯ

พ.ศ. 2560 หน้า 62

ศ.ดร.อลงกต  แทนออมทอง

ความเช่ือมโยงของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาํสอนและตาํรา

เอกสารคาํสอน



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
(5.1.4. ประกาศ กพอ. 134/265 ง 31 ต.ค. 60)

(1) ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวชิาการ ไมนํ่าผลงานของผู้ อ่ืนมา

เป็นผลงานของตนและไมล่อกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน ไมนํ่าผลงาน

ของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า

หนึง่ฉบบั รวมถงึไมค่ดัลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน 

โดยไมอ้่างอิงผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ ทัง้นี ้ในลกัษณะท่ีจะ

ทําให้เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

(5.1.4. ประกาศ กพอ. 134/265 ง 31 ต.ค. 60)

(2) ต้องอ้างถงึบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลท่ี

นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลกัฐาน

ของการค้นคว้า

(3) ต้องไม่คาํนึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลย

หรือละเมดิสิทธิสว่นบคุคลของผู้ อ่ืนหรือสทิธิมนษุยชน



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ (ต่อ)

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลัก

วิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตาม

ความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดย

หวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ 

โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ (ต่อ)

(5) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบ

ด้วยกฎหมาย

(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมลูจากการทําการวิจยัใน

คนหรือสตัว์ ผู้ขอตาํแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการ

อนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยของสถาบันท่ี

มีการดําเนินการ



จบ ตอนท่ี 1
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