
08/05/54 

1 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท า 
เอกสารประกอบการสอน 
: 09-11 พฤษภาคม 2554 
 
 
จัดโดย : 
วิทยาลัยเทคนคิรอ้ยเอด็ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 

 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แนะน าโปรแกรมการอบรม  
 และกิจกรรมต่างๆ 
  

ชุดที่ 01 

: 09-11 พฤษภาคม 2554   

 
1. เอกสารประกอบการสอนที่พร้อมสมบูรณ์ 
สามารถที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ได้จริง 1 รายวิชา 

2. เอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพตาม 
 หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถที่จะ
ใช้ เป็นผลงานทางวิชาการสว่นหนึ่งได้ 

เป้าหมายของโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
1. ทบทวนความรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
 กระบวนการเรียนรู้ และการเตรียม 
 เพื่อจัดการเรียนการสอน 
2. วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาและสร้าง 
 แผนบทเรียน  เพื่อใช้เป็นตวัอย่างใน 
 การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

วัตถุประสงค์การอบรม 

เพื่อ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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1. บรรยายเนื้อหาที่เก่ียวกับกระบวนการ 
 เรียนรู้ และการเตรียมเพื่อจัดการเรียน
การสอน : โดยวิทยากร 

2. วิเคราะห์และจัดสร้างบทเรียนตัวอย่าง 
 ในรายวิชาที่ตนรับผดิชอบท าการสอน 
  : โดยผู้เข้ารับการอบรม 

กิจกรรมในการอบรม 

 มีวิทยากรพี่เล้ียงเป็นท่ีปรึกษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
1.  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ เกี่ยว 
  กับการพัฒนาหลักสตูร หรือการพัฒนา 
  หลักสูตรรายวิชา ฯลฯ 
2.  เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
  การสร้างแผนการเรียนรู้ วิธีการสร้าง 
  เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ 
3.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา ฯลฯ 

เอกสารประกอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 

1. Mager, R.F, and Beach, K.M, Developing 

Vocational Instruction, Belmont; Fearon 

Publishing, 1967.  

2. Romiszowski, A.J, Designing Instructional Systems, 

New York; Nichols Publishing, 1981. 

3. UNESCO, Info TVE 8: Curriculum Development 

  in Technical and Vocational Education, Paris; 

1982.     

เอกสารอ้างอิง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
1. หลักสูตร 
2. การจัดการเรียนรู้ 
3. การเรียนการสอน 
4. การเรียนรู้ 
5. สมรรถนะ 
6. ความรู้/ทักษะ 

นิยามศัพท์ 

 
7.  ลักษณะส่วนตน 
8.  ประสบการณ ์
9.  การพัฒนา 
10. นวัตกรรม 
11.  เอกสารประกอบการสอน 
12. การวิจัย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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 หลักสูตร* 
 
โครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา 
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค ์
ท่ีวางไว ้

*การอบรมครั้งนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะระดับรายวิชาเท่านั้น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การจัดการเรียนรู้ 
 
กระบวนการในการน าหลักสตูรสู่การปฏบิัติ 
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มสีมรรถนะและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
ในหลักสูตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การเรียนการสอน 
 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ 
ที่เหมาะสม  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ตาม 
ขั้นตอนและวิธีการของรูปแบบนัน้ ๆ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การเรียนรู้ 
 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร 
ของผู้เรียน (จากท่ีท าไม่ได้เป็นท าได้ คิดไม่เป็น 
เป็นคิดเป็น) เนื่องจากการได้มีประสบการณ์ 
ในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 
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 สมรรถนะ 
 
ความสามารถในการประยุกต์ใชค้วามรู้ ทักษะ 
และลักษณะส่วนตนท ากิจกรรมนั้นๆ ให้ส าเร็จ 
ผลเป็นไปตามเงื่อนไข หรือมาตรฐานก าหนด 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับได้ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ความรู้ 
 
ข้อมูลที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งอาจได้มาจาก
การศึกษา การฝึกอบรม หรือจากการศึกษา
ด้วยตนเอง (ความรู้อยู่ในตัวได้เพราะบคุคลนั้น 
จดจ าและ/หรือเข้าใจ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ทักษะ 
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีต้องการให้ 
ส าเร็จลุล่วงลงไป เป็นสิ่งที่ต้องท าการฝึกฝน 
หรือพัฒนาใหเ้กิดขึน้ โดยใช้เวลา และจ านวน 
ครั้งในการฝึกหัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 ลักษณะส่วนตน 
 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคล ซึ่งแสดงออก 
ด้วยอุปนิสัย ความต้องการ ความรู้สึกนึกคิด 
หรือแรงจูงใจ เป็นสิ่งท่ีติดตัวผูน้ั้น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 
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 ประสบการณ์ 
 
ความจัดเจนท่ีเกิดจากการกระท าหรือได้ 
พบได้เห็นมา ผ่านภาวการณ์รับรู้ ได้เห็น 
ได้ฟัง ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้ว และสะสม 
เป็นความรู้หรือทักษะ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 การพัฒนา 
 
1. ท าของเก่าที่มีอยู่แล้วให้ดขีึ้น สมบูรณ์มากขึ้น 
   มีคุณภาพมากขึ้น 
2. สร้างขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีของเก่าหรือของเดิม 
   ปรากฏอยู่  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 นวัตกรรม 
 
สิ่งของ (เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ) 
รูปแบบ/วิธีการ (วิธีจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 

  การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ) 
ที่คิดขึ้นหรือท าขึ้นมาใหม ่!! 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 

 เอกสารประกอบการสอน 
 
เอกสาร หรือสื่อท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใด 
วิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถานศกึษา ที่ 
สะท้อนให้เห็นสาระการเรียนรู้ และวิธีการใน 
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ 
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 การวิจัย 
 
เป็นการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ เพื่อท่ีจะให้ได้ 
ข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปท่ีถูกต้องน าไป 
ใช้แก้ปัญหาหรือเพือ่การพัฒนา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

นิยามศัพท์ กระบวนการในการอบรมนี้ 

1. การบรรยายเนื้อหา จะแบ่งออกเป็นตอนๆ   
ช่วงสั้นๆ ตอนละประมาณ 20-30 นาท ี

  หลังจากนั้นจะใหท้ าแบบฝึกหดั 
2.  หากมีข้อสงสัยระหว่างการท าแบบฝกึหัด   
  ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่เลี้ยงประจ า 
  ในแต่ละกลุ่มได้ทันที 
3.  ตรวจสอบผลการท าแบบฝกึหัดกับพีเ่ลี้ยง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียน 
 การสอนในอีกแง่มุมหนึ่ง  
2. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจาก 
 การอบรม  ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดท า 
 เอกสารประกอบการสอน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
e-mail : sprkmutnb@hotmail.com 
โทรศัพท์  : 02-913-2500 ต่อ 3229  

 
ติดต่อ 
วิทยากร : 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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เขียนความหมายของค าตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้ 
2. การเรียนการสอน 
3. การเรียนรู้ 
4. ความรู้ 
5. ทักษะ 
6. ลักษณะส่วนตน 
7. การพัฒนา 
8. นวัตกรรม 
9. เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

01 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 
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ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ชุดที่ 02 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 : 09-11 พฤษภาคม 2554   

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
วิชา ........................................... 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545  
(ปรับปรุง 2546) 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

เรียบเรียงโดย 
 

...................................................... 
 

วิทยาลัย...................................... 
พ.ศ. 2553 

 

 
เอกสาร 
ประกอบการสอน 

คือ อะไร? 
  
 

เอกสารประกอบการสอน* 
เป็นเอกสาร หรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอน 
วิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบ (โดยที่เอกสารหรือสื่อ 
ดังกล่าวนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอน) 

 
* แยกชุดใส่แฟ้ม เรียงล าดับไว้อย่างเรียบร้อย หรือจะ 
  เย็บเข้าเล่มก็ได้ 
  
 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบหลัก 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 
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ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1. ปกนอก/ปกใน 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
5. โครงการสอนตลอดภาคเรียน 
6. การวัดและประเมินผลรายวิชา 
7. ค าแนะน าในการใช้เอกสาร  

 
ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: ปกนอก/ปกใน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: ค าน า 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: สารบัญ 
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ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: สิ่งก าหนดให้ในรายวิชา 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: โครงการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

: การวัดและประเมินผล 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจและ 
ด าเนินการตามได้ 

เอกสารประกอบการสอน 

: ค าแนะน าการใช้เอกสาร 
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ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
1. ชื่อเรื่อง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น 
2. วัตถุประสงค์การสอน 
3. ใบเนื้อหา/ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
6. แบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบประเมินผล 
7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (ถ้ามี) 
8. เอกสารอ้างอิง (ในแต่ละหัวข้อเรื่อง/งาน)  

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: แผนการสอน (แต่ละคร้ัง) 
เอกสารประกอบการสอน 

 
แผ่นใส 1-8 

  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
  
 
  

 
แบบฝึกหัดที่ 1-2 

  
ใบเน้ือหาที่ 1-3 

  
แผนการสอน 

 
  วิชา .................................................... ระดับ ............ 
  เรื่อง ................................................... เวลา ......นาที 
  
 
  

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: แผนการสอน (แต่ละคร้ัง) 
เอกสารประกอบการสอน 
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แผ่นใส 1-8 

  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
  
 
  

 
แบบฝึกหัดที่ 1-2 

  
ใบเน้ือหาที่ 1-3 

  
แผนการสอน 

 
  วิชา .................................................... ระดับ ............ 
  เรื่อง ................................................... เวลา ......นาที 
  
 
  

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

ค. ส่วนหลัง/ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก 
 - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
 - แบบประเมินคุณภาพเอกสาร  
 - ตัวอย่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 - ตารางประกอบ/มาตรฐานต่างๆ 
 - อื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: บรรณานุกรม 
เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: บรรณานุกรม 
เอกสารประกอบการสอน 
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ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

: ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 
 
ส่วนหน้า   ส่วนเนื้อหา  ส่วนหลัง 
มีหัวข้อดังนี้  มีหัวข้อดังนี้  มีหัวข้อดังนี้ 
1. ………..…… 1. ……..………  1. ………..…… 
2. ……..……… 2. ……….……  2. ……..……… 
3. ……..……… 3. .…………… 3. ……….…… 
4. …..………… 4. ………….… 4. ……….…… 

ส่วนประกอบเอกสารประกอบการสอน 

02 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 ลักษณะของการเรียนรู ้ 
 และระดับพฤติกรรม 
  

ชุดท่ี 03 

องค์ประกอบ 
ในการเรียนการสอน 

วัสดกุารเรยีน 
การสอน ผู้เรยีน 

ครู-อาจารย ์

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

จัดการเรยีนการสอนไปเพือ่อะไร ? 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 

ท าในสิ่งที่ 
ต้องการได้ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ 

จัดการสอน 
เพื่อ 



เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 

ให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ จัดการสอน 

ไปเพื่อ 

ท าในสิ่ง 
ต้องการได้ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ของบุคคล 

การพูดหรือ 
การเจรจา 

อากัปกริยา 
สีหน้าท่าทาง 

การกระท า 
การแสดงออก 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
จะต้อง
สังเกตได ้
ชัดว่า... 
ท าอะไร? 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท า 
การแสดงออกของบุคคล จะด้วย 
อากัปกริยา การพูดการจา หรือ 
สีหน้าท่าทางก็ตาม  
 
เช่น 
  > อธิบายหลักการท างานให้ฟงั 
  > เจาะชิ้นงานด้วยสว่าน      
  > ท าความสะอาดห้องเรียน 
  > กลึงชิ้นงานตามแบบ เป็นต้น 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ท าไม่ได้            ท าได ้
คิดไม่เป็น          คิดเป็น 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การเรียนรู้ : 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



 พฤติกรรมอะไร 
 ทีต่้องการ... 

> ความสามารถทางสติปัญญา  
> ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ  
> ลักษณะกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ที่ต้องการ 

3 

1 
2 

ความสามารถทางสติปัญญา 
(Intellectual Skill) 

ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ 
(Physical Skills) 

ลักษณะกิจนิสัยในการท างาน 
(Work Habit) 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

1 ความสามารถทางสติปัญญา 
(Intellectual Skill) 

ท าให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

พฤติกรรม 
ที่ต้องการ 

...จะต้องมีความรู้ ? 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



ข้อมูล 
ข่าวสาร 

Information 

Knowledge 
อยู่ในตวัเรา 

รอบๆตวัเรา 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ข้อมูลข่าวสาร  
เนื้อหา 

แก้ปัญหา 

ความสามารถ 
ทางสติปัญญา 

ความรู ้

โจทย์ปัญหา 

ผลลัพธ์ 
. จ า 
. เข้าใจ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

Information  
or Content 

Problems 
Solving 

Intellectual 
Skill 

Knowledge 
. Remembering 
. Understanding 

Test Items 

Result 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



ความรู้ที่มี 
ในตัวผู้เรียน 

ความรู้ที่ใช้ใน 
การแก้ปัญหา 

ความสามารถ 
ทางสติปัญญา 

A 

A 

A 

A 

B 

C 

ฟ้ืนคืน 
ความรู้  

ประยุกต์ 
ความรู้  

 ส่งถ่าย 
 ความรู้  

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ความรู้ที่มี 
ในตัวผู้เรียน 

ความรู้ที่ใช้ใน 
การแก้ปัญหา 

ความสามารถ 
ทางสติปัญญา 

A 

A 

A 

A 

B 

C 

Recall 
Knowledge  

Apply 
Knowledge  
Transfer 
Knowledge  

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ทักษะ 
เป็นอย่างไร... 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



ทักษะ 
ในงานเลื่อย 

การใชเ้ลื่อย.   
เวลาท่ีใช.้  

ผลงานทีไ่ด.้  

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

การใช้กล้ามเนื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของ 
ร่างกาย ท างานร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ ์
แล้วได้ผลงานท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีเหมาะสม 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ทักษะ 
ในงานเลื่อย 

1 
  เลื่อยชิ้นงานตามท่ีเคยเหน็ เลื่อยชิ้นงานขาด 

 การชักเลื่อยอาจมีการตดิขัด น้ าหนักการชัก 
 จังหวะการชัก อาจยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ทักษะ 
ในงานเลื่อย 

2 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ทักษะ 
ในงานเลื่อย 

  เลื่อยชิ้นงานได้ตรงแนว ชักเลื่อยได้สม่ าเสมอ  
 น้ าหนักพอดี ไม่ติดขัด เวลาท่ีใช้ในการเลือ่ย
 น้อยลง 



ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ทักษะ 
ในงานเลื่อย 

3 
  เลื่อยชิ้นงานได้ตรงแนว ด้วยจังหวะการเลื่อย 

 การผ่อนน้ าหนัก เป็นไปอย่างผสมผสาน
 กลมกลืน ได้ผลงานท่ีดี ในเวลาอันรวดเรว็ 

Automatism 
ช านาญ 

Control 
ถูกต้อง 

Imitation 
เลียนแบบ 

เวลาน้อย 

ระดับพฤติกรรม 
ด้านทักษะกล้ามเนื้อ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

ผลงานดี 

Automatism 
ช านาญ 

Control 
ถูกต้อง 

Imitation 
เลียนแบบ 

ระดับพฤติกรรม 
ด้านทักษะกล้ามเนื้อ 

เวลาน้อย 
ผลงานดี 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

 ลักษณะกิจนิสัย 
 ในการท างาน 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



กิจนิสัยของบุคคล 
พิจารณาที่  
- ความตระหนัก  
- ความรับผิดชอบ 
- ความเป็นระเบียบ  
- ความเสียสละ  
- ความละเอียดรอบคอบ  
- ความเอาใจใส่ 

 
  -  ความซื่อสัตย์สุจริต   
   - ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
   - ความสุภาพอ่อนน้อม 
   - ความขยันอดทน 
   - ความตรงต่อเวลา  
   ฯลฯ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

Internalization 
ลักษณะนิสัย 

Response 
การตอบสนอง 

Receiving 
การยอมรับ 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับพฤติกรรม 

ด้านกิจนิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับพฤติกรรม 

ด้านกิจนิสัย 

การเสริมแรง 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

Internalization 
ลักษณะนิสัย 

Response 
การตอบสนอง 

Receiving 
การยอมรับ 

ความสามารถ 
ทางสติปัญญา 

ความสามารถ 
ทักษะกล้ามเนื้อ 

ลักษณะของ 
กิจนิสัย 

ขั้นฟื้นคืน 
ความรู้  

ขั้นประยุกต์ 
ความรู ้

ขั้นส่งถ่าย 
ความรู ้

ขั้นท า 
เลียนแบบ 

ขั้นท าโดย 
ถูกต้อง  

ขั้นท าด้วย 
ความช านาญ  

ขั้นการ 
ยอมรับ  

ขั้นการ 
ตอบสนอง  

ขั้นเป็น 
ลักษณะนิสัย  

ระดับพฤติกรรมบุคคล 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 



Intellectual 
Skill 

Physical 
Skills 

Work 
Habit 

Recall 
Knowledge  

Apply 
Knowledge  

Transfer 
Knowledge  

Imitation 
  

Control 
  

Automatism 
  

Receiving 
  

Response 
  

Internaliza 
-tion  

Taxonomic Level of Human’s Behavior 

ลักษณะการเรียนรู้ 
และระดับพฤติกรรม 

  
  
  

  
  

Taxonomic Level of Human’s Behavior 

เขียน Taxonomic Level ของ 
พฤติกรรมบคุคลในแตล่ะดา้น 

เอกสารประกอบการสอน 

03 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 กระบวนการเรียนการสอน  
 รูปแบบ MIAP 
  

ชุดที่ 04 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  จัดการเรียนการสอน 

ใหผู้้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ !! 

เพื่อ... 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

“คนเรา” 
เรียนรู้ได้อย่างไร? 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

MIAP คือ อะไร ?  

 
 
 
 
 
 M 

 
 
 
 
 
 I 

 
 
 
 
 
 A 

 
 
 
 
 
 P 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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คนเราจะเรียนรู้ได้ ถ้า... 
 
- มีความสนใจอยากรู้ 
- ได้ข้อมูลที่เพียงพอ 
- ได้ฝึกหัดท า/ฝึกปฏิบัต ิ
- ทราบผลการฝึกหัดนั้น 

กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

ท าอย่างไรจึงสวมแหวนเข้ากับตะปูได้ 
โดยไม่จับแหวนและตะปู ? 

1 2 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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ผู้เรียน จะต้อง... 
 
- มีความสนใจอยากรู้ 
- ได้ข้อมูลที่พียงพอ  
- ได้ฝึกหัดท า/ฝึกปฏิบัต ิ
- ทราบผลการฝึกหัดนั้น 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

 
ครูผู้สอน จะต้อง... 
 
- สร้างความสนใจ  
- ให้ข้อมูลที่พียงพอ  
- เตรียมแบบฝึกหัด 
- เฉลยผลการฝึกหัด  

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

 
ขั้นตอนการสอน 
 
- Motivation  
- Information 
- Application 
- Progress  

กระบวนการเรียนรู้ 

 
ชื่อเรียกขั้นตอน 
 
- ขั้นสนใจปัญหา  
- ขั้นศึกษาข้อมูล  
- ขั้นพยายาม 
- ขั้นส าเร็จผล  

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 MIAP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

 
ขั้นตอนการสอน 
 
- Motivation  
- Information 
- Application 
- Progress  

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP   

 
 
 
 
 
 
 
 
 M 

น าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถาม/ปัญหา 
ประกอบสื่อต่าง ๆ ที่ท้าทายความคิด
และน่าสนใจให้คิดแก้ปัญหา ในเวลา 
สั้นๆ (ประมาณ 3-5 นาท)ี  

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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เป็นช่วงการให้เนื้อหา ท าโดยการสอน
ด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนรับข้อมูลได้ง่าย รวดเร็วและ 
เพียบพร้อมมากท่ีสุด 

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP   

 
 
 
 
 
 
   I 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าเนื้อหา 
ความรู้ท่ีได้รับจากขั้นให้เนื้อหา (I) มา
ทดลองใช้แก้ปัญหา จะโดยการฟื้นคืน 
การประยุกต์ หรืออ่ืนๆ ก็ตาม 

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP   

 
 
 
 
 
 
   A 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

เป็นขั้นเฉลยท่ีจะให้ผู้เรียนได้ทราบผล
การแก้ปัญหาว่า เนื้อหาความรู้ท่ีได้รับ 
นั้นสามารถแก้ปัญหาได้เพียงใด ซึ่งเป็น 
ขั้นสุดท้ายท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้  

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP   

 
 
 
 
 
 
 
 
 P 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

ขั้นสนใจปัญหา 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

ขั้นพยายาม 

ขั้นส าเร็จผล 

Motivation 
Information 
Application 
Progress 

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP   

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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Intention 

Time (Min) 
00% 

60 120 180 

50% 

100% ความสัมพันธ์ระหว่าง 
เวลาเรียนกับความตั้งใจ 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

Intention 

Time (Min) 
00% 

60 120 180 

50% 

100% 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

Intention 

Time (Min) 
00% 

60 120 180 

50% 

100% 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

Intention 

Time (Min) 
00% 

60 120 180 

50% 

100% 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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 MIAP-1  MIAP-3  MIAP-2 

Intention 

Time (Min) 
00% 

60 120 180 

50% 

100% 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

Motivation 
 
 

 M  I  A  P 

Information 
 

Application 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 
 
 

(3-5 M) 
(40 M) (10 M) 

(5 M) 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

MIAP 1  

 

 

MIAP 2  

 

 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

60 Min  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

60 Min  
 
 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

 
M 

 
I 

 
A  P 

ทดสอบท้ายบทเรียน 
 

MIAP 1  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2  

 
 

 
Test 

Test  
 
 

50 min  
 
 

50 min  
 
 

20 min  
 
 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 
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T1  
 
 

10 min  
 
  

M 
 
I 

 
A  P 

ทดสอบหลังเรียน 
 

MIAP 1  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2  

 
 

 
Test 

T2  
 
 

50 min  
 
 

50 min  
 
 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

10 min  
 
  
Test 

ทดสอบก่อนเรียน 
 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

1 MIAP 
 
 

240 min  
 
 

สาธิต 
 

 
-Job Sheet 
-Evaluation Sheet 
 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP วิชาปฏิบัติ 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP วิชาปฏิบัติ 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2 
 
 

180 min  
 
 

สาธิต 
 

 
-Job Sheet 
-Evaluation Sheet 
 

 
I 

 
A 

 
P 

 
M 

60 min  
 
 

MIAP 1 
 
 

ทฤษฎ ี
 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
และการสอนรูปแบบ MAIP 

M …… …. P 
1 MIAP (60 Min) 

 
 

(…….Min) (…….Min) (…….Min) (…….Min) 

 
. 

 
… 

 
…. 

 
.. 

……. min  

  
. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

60 min  
 
 

MIAP…. 

 

 

MIAP…. 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

04 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 6 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา  
 และโครงการสอน 
  

ชุดที่ 05 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
ส่วนประกอบหลัก 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพื้นฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบหลัก : 
ก. ส่วนน าหรือส่วนหน้า 
   (อธิบายลักษณะของวิชา 
    โครงการสอน ฯลฯ) 
ข. ส่วนเนื้อหา 
   (รายละเอียดแผนการสอน 
    การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ) 
ค. ส่วนท้ายหรือส่วนหลัง 
   (รายการบรรณานุกรม 
   และภาคผนวกต่าง ๆ) 
 

ประกอบด้วย 
1. ปกนอก/ปกใน 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
5. โครงการสอนตลอดภาคเรียน 
6. การวัดและประเมินผลรายวิชา 
7. ค าแนะน าในการใช้เอกสาร  

 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 

ส่วนน าหรือส่วนหน้า 

เอกสารประกอบการสอน 
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มีอะไรบ้าง ? 
  

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 

เอกสารประกอบการสอน 

สิ่งที่ได้รับก่อนการสอน 

 
215581 Selected Topics in Tech Education     3(3-0) 
     W 0900-1200 Sec 1 52-201  SPJ DPRD 1AR 
200351 Course Development       3(3-0) 
     F 0900-1200  Sec 3 52-307  SPJ TM 4 AR  
  

Department of Mechanical Technology 
Faculty of Technical Education KMUTNB  
Semester 2/2009 
Asst Prof Dr.Surat PROMCHUN 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 
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Bachelor of Science in Technical Education  
Mechanical Engineering 

(Academic Year 2009) 
 
 
 
 

Department of Mechanical Technology 

Faculty of Technical Education 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

 

 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 
 
 
 
 

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

200351  Course Development           3(3-0) 
     F   0900-1200   Sec 3  52-307   SPJ    TM 4 AR 
  
  

 
สิ่งทีก่ าหนดใหใ้นหลักสูตร 
ก. วัตถุประสงค์รายวิชา 
ข. มาตรฐานรายวชิา 
ค. ค าอธิบายรายวิชา 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 

วิชา : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
(1) เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างแผนการสอน วัสดุการเรียน
การสอน การทดลองใช้และประเมินผลรายวิชา 

 
(2) เพ่ือพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตร การน าความรู้     
     ไปวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยเก็บรวบรวม 
     ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาจัดสร้าง 
 วัตถุประสงค์การสอน แผนการสอน และวัสดุการสอน  

วัตถุประสงค์รายวิชา ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 

วิชา : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
(1) พัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

เคร่ืองกล ที่กลุ่มผู้พัฒนาส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปวช. หรือ ปวส. ให้พร้อมสมบูรณ์ ใช้ในการสอนได้ 
จริง 1 รายวิชา 

(2) น าเสนอข้อมูลรายละเอียดการพัฒนารายวิชาในแต่   
ละขั้นตอนจากกิจกรรมที่ก าหนดให้ ต่อที่ประชุมและ
ตอบค าถามได้อย่างชัดเจนครบถ้วน เป็นที่ยอมรับได้  
ในสาขาวิชานั้นๆ 

 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา มาตรฐานรายวิชา 
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วิชา : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
  หลักการและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
การวิเคราะห์ความต้องการและปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนา
หลักสูตร เช่น สิ่งทีก่ าหนดให้ในหลักสูตร ความต้องการใน
งานอาชีพ การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์เน้ือหาของ
รายวิชาที่สัมพันธ์กัน คุณสมบัติของผู้จะเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร เป็นต้น การจัดท ารายละเอียดบทเรียนอย่างน้อย  
1 รายวิชา  

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

วิชา : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
ครั้งที่   หัวข้อเรื่อง                   เวลา (คาบ) 

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา   3 
2. ส่ิงที่ก าหนดให้ในหลักสูตรรายวิชา   3 
3. การวิเคราะห์ความต้องการในงานอาชีพ  3 
4. การประเมินความส าคัญของ TASK   3 
5. การวิเคราะห์ความสามารถในการท างาน  3 
6. การศึกษาวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง    3 
7. การวิเคราะห์โปรแกรมท่ีสัมพันธ์กัน   3 

 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 

วิชา : การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
ครั้งที่   หัวข้อเรื่อง      เวลา (คาบ) 

8.    การศึกษาคุณสมบัติของผู้เรียน    3 
9.    การก าหนดวัตถุประสงค์การสอน   3 
10.   การจัดและล าดับหน่วยบทเรียน    3 
11.   การจัดการเรียนการสอน     3 
12.   การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียน   3 
13.   การสร้างแผนบทเรียน     3 
14.   การใช้และประเมินผลหลักสูตรรายวิชา   3 

 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 

1. ต้องมีหนังสอื ต ารา หรือเอกสารต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในมือขณะสร้าง 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ มาตรฐานและ
ค าอธิบายรายวิชา จากหลักสูตร 

3. ร่างรายการสอน จากข้อมลูในขอ้ (1)  
และ (2) ให้ครบถ้วน 

4. พิจารณาปริมาณเนื้อหาในแต่ละครั้ง     
ที่สอนให้เหมาะกับเวลา 

5. จัดล าดับที่ของหัวขอ้เร่ืองอยา่งเหมาะสม 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา แนวทางในการสรา้ง 

โครงการสอน 
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รหัสวิชา  : 2101-2108   
ชื่อรายวิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
ในหลักสูตร  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
    (ปรับปรุง 2546) 
หน่วยกิต : 2 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา รายวิชาทีจ่ะพัฒนา 

เอกสารประกอบการสอน 

วิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 
1. เพื่อให้มีความสามารถเข้าใจหลักการตรวจสภาพรถยนต์

และบ ารุงรักษารถยนต์ 
2. เพื่อให้สามารถบ ารุงรักษา บริการระบบต่าง ๆ ของ

รถยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างาน ประณีตรอบคอบ มีความ

เป็นระเบียบ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม 
4. เพื่อให้สามารถติดตามเทคโนโลยีการบ ารุงรักษารถยนต์ 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา วัตถุประสงค์รายวชิา 

วิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 
1. เข้าใจหลักการหลักการบ ารุงรักษารถยนต์ 
 ตามก าหนดเวลาและตามสภาพ  
2. ตรวจสภาพส่วนประกอบต่าง ๆ  
3.  ล้างและท าความสะอาดส่วนประกอบต่าง ๆ 
4. บ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. บ ารุงรักษารถยนต์ตามระยะทางที่ก าหนด 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา มาตรฐานรายวชิา 

วิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต์ 
 
     ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพทั่วไป บริการหม้อน้ า 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย น้ ามันเบรก คลัตช์ 
กรองน้ ามันเคร่ือง กรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง สายพาน 
แบตเตอรี่ ลูกหมาก ล้อ ยางและสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ล้างท า
ความสะอาดอุปกรณ์ และการบ ารุงรักษารถยนต์ 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
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งาน 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 

วิชาที่เน้นทักษะ  
การปฏิบัติ 

 จัดการเรียนการสอนเปน็ 
 1. งานสร้างบ้าน 
   2. งานโครงสร้าง 
   3. งานห้องน้ า 
   4. งานปูกระเบื้องห้องน้ า 
   5. งานติดตั้งอ่างล้างหน้า   

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 

งาน คือ อะไร ?  
(Job) 

ปฏิบัติตามขั้นตอน 

ค าว่า “งาน” 

มีการเริ่มต้น 

จบแล้วได้ผลออกมา 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา 

  1. อ่านแบบงาน 
  2. เตรียมเครื่องมือ 
  3. เตรียมวัสดุ 
  4. จับยึดชิ้นงาน 
  5. เลือกใบเลื่อย 
  6. ประกอบใบเลื่อย 
  7. เลื่อยงานตามแบบ 
  8. แก้ปัญหาการเลื่อย 
  9. วัดสอบขนาดงาน 
 10. ท าความสะอาดเก็บ 

ขั้นตอนการท างาน 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ตัวอย่าง : งานเลื่อย 
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การกระท าที่มีการเริ่มต้น 
และปฏิบัติไปตามขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
ประกอบ เมื่อสิ้นสุดแลว้ ได ้
ชิ้นงานหรือผลงานออกมา 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ความหมายของ “งาน” 

หรือ Job 
วิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต ์
ครั้งที ่หัวข้อเรื่อง-งาน         เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
1. ความปลอดภัยและเครื่องมือบริการช่างยนต์   4 
2. อุปกรณ์ในรถยนต์และการตรวจสอบรถยนต์ประจ าวัน 4 
3. งานล้าง ขัดเงาสี และท าความสะอาดภายในรถยนต์  4 
4. งานบริการกรองอากาศ และกรองน้ ามันเชื้อเพลิง    4 
5. งานบ ารุงรักษาหม้อน้ า     4 
6. งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครื่อง และกรองน้ ามันเครื่อง  4 
7. งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์ และน้ ามันเฟืองท้าย  4 
8. งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเบรก และน้ ามันคลัตช์   4 
9. งานตรวจสอบปรับความตึง และเปล่ียนสายพาน  4 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 

วิชา : งานบ ารุงรักษารถยนต ์
ครั้งที ่หัวข้อเรื่อง-งาน         เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
10. งานบ ารุงรักษาแบตเตอรี ่     4 
11. งานบ ารุงรักษาระบบบังคับเล้ียว    4 
12. งานบ ารุงรักษาระบบรองรับน้ าหนัก   4 
13. งานบ ารุงรักษาโชคอัพ และลูกหมากคันโคลง  4 
14. งานบริการล้อและยาง      4 
15. งานบ ารุงรักษาระบบปัดน้ าฝน    4 
16. งานบ ารุงรักษาระบบจุดระเบิดรถยนต์   4 
17. งานบ ารุงรักษาระบบแสงสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ 4 
18. สอบปลายภาคเรียน      4 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 

 
รหัสวิชา  : 2100-2003  
ชื่อรายวิชา : วัสดุช่างอุตสาหกรรม  
ในหลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  
     (ปรับปรุง 2546) 
หน่วยกิต : 2 
 
 
 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา รายวิชาทีจ่ะพัฒนา 

เอกสารประกอบการสอน 
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วิชา : วัสดุชา่งอตุสาหกรรม  
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจ าแนกชนิด  
   ลักษณะ คุณสมบัติ และมาตรฐาน ในการใช้งานของ     
   วัสดุอุตสาหกรรม 
2. เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้ และการจัด 
   เก็บได้ตรงตามมาตรฐาน 
3. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ น าวัสดุมาใช้ให้เกิด 
   ประโยชน์สูงสุด  

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา 

 

วิชา : วัสดุชา่งอตุสาหกรรม  
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจ าแนกชนิด ลักษณะ  
   สมบัติและมาตรฐานการใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม 
2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงาน 
 
 
 
 
  

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา มาตรฐานรายวิชา 

 

วิชา : วัสดุชา่งอตุสาหกรรม  
     ศึกษาลักษณะ ชนิดและมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต  
การใช้งาน การจัดเก็บวัสดใุนงานอุตสาหกรรม ประกอบ 
ด้วยโลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม 
เช้ือเพลิง วสัดุหล่อล่ืน และวสัดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
สังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและ 
การป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต้น พลังงานในอนาคต 
 
  

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อเรื่อง 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 

วิชาที่เน้นความรู้  
ความเข้าใจ 

 จัดการเรียนการสอนเปน็ 
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- ยางรถยนต์ 
- มุมล้อรถยนต์ 
- ระบบเบรก ABS 
- ระบบบังคับเลี้ยว 
- ระบบรองรับน้ าหนกั 
 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 

หัวข้อเรื่อง คือ อะไร ?  
(Topic) 

สี 

องค์ประกอบ 
ของสี 

ชนิดและวสัด ุ
ประสม 

ข้อควรระวงั 
ในการใช้งาน 

ผลิตภณัฑแ์ละ 
บรรจภุณัฑ์ 

ประเภทและ 
ที่ใช้งาน 

ข้อพจิารณา 
ในการใช้งาน 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา หัวข้อเรื่อง (Topic) 

กลุ่มของเนื้อหาที่มี  
Concept เดียวกัน 

ความหมาย 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา หัวข้อเรื่อง (Topic) 

วิชา : วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
คร้ังที ่ หัวข้อเรื่อง-งาน           เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
1. วัสดุในงานอุตสาหกรรม     2 
2. โลหะจ าพวกเหล็ก (สอนครั้งที่ 1)    2 
3. โลหะจ าพวกเหล็ก (สอนครั้งที่ 2)    2 
4. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก       2 
5. โลหะผสม       2 
6. มาตรฐานเหล็กอุตสาหกรรม    2 
7. วัสดุสังเคราะห์ (สอนครั้งที่ 1)    2 
8. วัสดุสังเคราะห์ (สอนครั้งที่ 2)    2 
9. สอบกลางภาคเรียน      2 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 
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วิชา : วัสดุช่างอุตสาหกรรม 
คร้ังที ่ หัวข้อเรื่อง-งาน           เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
10. วัสดุก่อสร้าง          2 
11. เช้ือเพลิง วสัดุหล่อล่ืน และวสัดุหล่อเยน็   2 
12. วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สอนครั้งที่ 1)  2 
13. วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สอนครั้งที่ 2)  2 
14. การกัดกร่อนและการป้องกัน (สอนครั้งที่ 1)  2 
15. การกัดกร่อนและการป้องกัน (สอนครั้งที่ 2)  2 
16. การทดสอบวัสดุ      2 
17. พลังงานในอนาคต      2 
18. สอบปลายภาคเรียน      2 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา โครงการสอน 

  
 1. หลักสูตรรายวิชา 
   2. ต ารา/หนังสอื 
   3. คู่มือหลักสูตรรายวิชา 
   4. จากการศึกษาค้นคว้า 
   5. ประสบการณ์ตนเอง 
   6. จากผู้รูห้รือผู้เชีย่วชาญ 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา แหล่งข้อมูลการเขียน 

โครงการสอน 

  
 1. หัวข้อเรื่องหรืองานที่ฝึกครอบคลุม 
    ค าอธิบายรายวิชา 
    2. สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์เป็นตาม 
    มาตรฐานรายวิชา 
   3. ใช้เวลาตามก าหนดของรายวิชานัน้ 
   4. เรียงล าดับก่อนหลังอย่างเหมาะสม 

ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
และโครงการสอนรายวิชา ข้อค านึงถึงในการเขียน 

โครงการสอน 

สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชาและโครงการสอน 
 
ข. โครงการสอน 
ครั้งที่ เรื่อง/งาน        เวลา 
   1.  ุุุุุุุุุุุ ุ. 
  2.  ุุุุุุุุุุุ ุ. 
  3.  ...ุุุุุุุุุุ ุ. 
  4.  .ุุุุุุุุุุ.. ุ. 
  5.  .ุุุุุุุุุุ.. ุ. 
  6.  .ุุุุุุุุุุ.. ุ. 
  7.  .ุุุุุุุุุุ.. ุ. 
 

 
ก. ส่ิงที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
  1. วัตถุประสงค์รายวิชา 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
    2. มาตรฐานรายวิชา 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
    3. ค าอธิบายรายวิชา 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
   ุุุุุุุุุุุุุ.. 
  

เอกสารประกอบการสอน 

05 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 40 นาท ี



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 ส่วนประกอบพื้นฐานของ  
 วัตถุประสงค์การสอน 
  

ชุดที่ 06 



จองหอ้งพกั แว่นกนัแดด รองเทา้ยาง เสื้อยดื
ชุดนอน เสื่อปนูั่ง ชุดอาบน้า้ กล้องถา่ยรปู ที่
ยิงปลา Black Label ค่าใชจ้า่ย ฯลฯ  

 เที่ยว “เกาะสมุย” ต้องเตรียมอะไรบ้าง? 
 “ลงเรือข้ามฟาก เที่ยวเช้า โดยรถยนตส่์วนตวั   
  ขับเที่ยวรอบเกาะ เย็นกลับที่พักในตวัจังหวดั” 

จองหอ้งพกั แว่นกนัแดด รองเทา้ยาง เสื้อยดื
ชุดนอน เสื่อปนูั่ง ชุดอาบน้า้ กล้องถา่ยรปู ที่
ยิงปลา Black Label ค่าใชจ้า่ย ฯลฯ  

 เที่ยว “เกาะสมุย” ต้องเตรียมอะไรบ้าง? 

 “พักในตัวจังหวดั ไปเช้าเย็นกลับ” 

 เตรียมอะไรบ้างขึ้นอยู่กับวัตถปุระสงค์ !! 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

 
แผนการสอน 

 
 วิชา...............................................................................ระดับ.................. 
 เรื่อง..............................................................................เวลา............นาท ี
  
 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
  
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
  

ก. วัตถุประสงค์การสอน ความส าคัญ 

ข. การน าเข้าสู่บทเรียน ค าถาม 

ค. แผนปฏิบัติการ 

ง. ส่ิงที่แนบมาด้วย 



 เรื่อง : เครื่องปรับอากาศรถยนต์ 

วัตถุประสงค์การสอน... 

1. บอกส่วนประกอบได้ 
2. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของระบบได้ 
4. บริการระบบเครื่องปรับอากาศได้ 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

เขียนระบุไว้อย่างชัดเจน ทุกคน 

อ่านแล้วตีความได้ตรงกันทันที 

+ จะให้ผู้เรียนท าอะไร อย่างไรได้บ้าง 
+ และจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

ควรที่จะ ... 

วัตถุประสงค์การสอน 
องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. พฤติกรรมการแสดงออก  
    (Task or Behavior) 

2. เงื่อนไขการแสดง  
    (Condition) 

3. มาตรฐานที่ก าหนด  
    (Standard or Criteria) 

วัตถุประสงค์การสอน... 

ประกอบด้วย ... 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. ปรับความตึงสายพานคอมฯ แอร์ได ้
2. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได ้

พฤติกรรมแสดงออก จะต้องสังเกตและวัดได ้

3. ต่อวงจรไฟไทม์มิงไลท์เข้ากับเครื่องยนต์ได ้

พฤติกรรมการแสดงออก 

(Task or Behavior) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



สังเกตและวัดง่าย สังเกตและวัดยาก 

บอก อธิบาย สเก็ต 
จ าแนก ค านวณ สรุป 
ปรับระยะ วัดขนาด 
ประกอบ ท าเกลียว ฯลฯ 

เข้าใจ เรียนรู้ ทราบ 
เล็งเห็น หาค่า คิด รู้
มองเห็น ใช้เครื่องมือ 
ระมัดระวัง ปฏิบัติ ฯลฯ 

ค ากริยาแสดงพฤติกรรม 

(Action Verb) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. เริ่มต้นด้วยค ากริยาแสดงพฤติกรรม 
   (ทีส่ังเกตได้และวัดผลได้) 
2. บรรยายพฤติกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนแสดง 
   (อ่านได้ใจความสมบูรณ)์ 

พฤติกรรมการแสดงออก (TASK) 

อย่าลืม !! 
องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. ปรับความตึงสายพานคอมฯแอร์ได้ 
   ถูกต้องในเวลา 5 นาที 
2. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
    ในเวลา 15 นาท ี
3. ปรับระยะเขี้ยวหัวเทียนได้ถูกต้อง 
    ตามพิกัด ±0.5 ม.ม. 

มาตรฐานหรือเกณฑ์ 

(Standard or Criteria) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. ร้อยละ (80 เปอร์เซ็นต์) 
2. สัดส่วน (8 ใน 10 ข้อ) 
3. เวลา (ใน 15 นาที) 
4. มาตรฐาน (ISO 9000, DIN 673) 

ก าหนดในรูปแบบตา่ง ๆ ดังนี้ 

มาตรฐานหรือเกณฑ์ 

(Standard or Criteria) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



 

1. เพื่อศึกษา 

   ต่อไปได ้

 

 

2. ให้สามารถ 

   ท างานได ้

 

เป็นเกณฑข์ัน้ต่า้ทีย่อมรับได้ 
(Low Limit Acceptance Criteria) 

มาตรฐานหรือเกณฑ์ 

(Standard or Criteria) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดโดยใชไ้ทม์มิงไลท ์
   ได้ถูกต้องในเวลา 15 นาที 

2. สเก็ตภาพฉาย 3 ด้าน  ระบบมุมที่หนึ่ง  
   ของรูปทรงกระบอกตัดเฉียงที่ก าหนดให ้
   ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

เงื่อนไขก าหนด 

(Condition) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. บอกช่ือและหน้าที่ของส่วนประกอบส าคัญ 
   ในระบบปรับอากาศรถยนต ์ได้ถกูต้อง 
   อย่างน้อย 5 ชื่อ 
พฤติกรรม : บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบ 
    ส าคัญในระบบปรับอากาศได ้

วัตถุประสงค์การสอน 

: ตัวอย่าง 

เงื่อนไข     : ระบบปรับอากาศที่ใช้ในรถยนต์ 
มาตรฐาน : เป็นชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบส าคัญ 
    บอกได้ถูกต้องอยา่งน้อย 5 ชื่อ 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

2. ปะยางเรเดยีนแบบชั่วคราวได้มัน่คงสวยงาม  
   ภายในเวลา 10 นาที 

พฤติกรรม : ปะยางเรเดียนไดม้ัน่คงสวยงาม 

วัตถุประสงค์การสอน 

: ตัวอย่าง 

เงื่อนไข     : เป็นการปะยางแบบชั่วคราว 
มาตรฐาน : ท าเสร็จเรียบร้อย มั่นคงสวยงาม 
    ภายในเวลา  10 นาที 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



3. ตรวจสอบการร่ัวไหลของไฟหัวเทียนไดถู้กต้อง   
   ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

พฤติกรรม : ตรวจสอบการร่ัวไหลของไฟหัวเทยีน 

วัตถุประสงค์การสอน 

: ตัวอย่าง 

เงื่อนไข     : (ตรวจสอบด้วย...ไม่ได้ระบุไว้) 
มาตรฐาน : ตรวจสอบได้ถูกตอ้งไมน่้อยกว่า 80% 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

4. บอกหน้าที่ของ Shock Absorber ได้ 

พฤติกรรม : บอกหน้าที่ของ Shock Absorber ได้ 

วัตถุประสงค์การสอน 

: ตัวอย่าง 

เงื่อนไข     : (ไม่ต้องมี เพราะจุดประสงค์ในการใช้ 
    เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นส าหรับรถยนต ์
    หรือใช้กับรถจักรยานยนต)์ 
มาตรฐาน : (ไม่ต้องก าหนดเพราะมีหน้าที่เดยีว) 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

พฤติกรรม  
 

วัตถุประสงค์การสอน 

: องค์ประกอบ 

เงื่อนไขและ  
มาตรฐาน 

 
จะต้องเขียนพฤติกรรมท่ี
สังเกตและวัดได ้ครบถ้วน 
ในทุกวัตถุประสงค์ 
 

 
ไม่ต้องระบุเงื่อนไขและ/
หรือมาตรฐานก็ไดห้าก 
อ่านแล้วตีความตรงกัน 
 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. จ าแนกข้อแตกต่างระหว่างหวัเทียนร้อน  
    และหัวเทียนเย็น พร้อมท้ังเลือกใช้งาน 
    ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกได้ว่าส่วนประกอบของระบบหล่อเย็น 
    มีชื่อและหน้าท่ีอย่างไรบ้าง 
3. จับหลักการการท างานของระบบเบรก  
    ABS ได้อย่างชัดเจน 

ควรระวัง !! 
ในการเขียนวัตถปุระสงค์ 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



ข้อความซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิด
แกผู่้เรียน หลังจากจบการเรียนการสอนแล้ว 
อันอาจเกิดจากการสอนหรือการเรียนดว้ยสือ่ 
ใด ๆ ก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสังเกต
และวัดผลได้ 

เชิงพฤติกรรม 

วัตถุประสงค ์
องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1.  สังเกตและวัดผลพฤติกรรมผูเ้รียนได้ 
2. ข้อความชัดเจนแปลความได้ตรงกัน 
3. มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามควร 
4. มีจ านวนข้อครอบคลุมหวัข้อเหมาะสม 
5. เหมาะสมกับระดับการศึกษา/การท างาน 

ข้อค านึงถึงในการเขียน 

วัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบ/การเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงคก์ารสอน (เชิงพฤติกรรม) 
 
ข. วัตถุประสงค์การสอนที่มี 
   องค์ประกอบครบถ้วน 
   1. ………………………………… 
    ………………………………… 
    ………………………………… 
    2. ………………………………… 
    ………………………………… 
    ………………………………… 
    3. ………………………………… 
    ………………………………… 
 

 
ก. องค์ประกอบพ้ืนฐานของ 
   วัตถุประสงค์การสอน คือ  
  1.  ………..…………………….. 
   …………..………………….. 
 
    2.  ……………..……………….. 
   …………..………………….. 
 
    3.  ………………..…………….. 
   ……………..……………….. 
  

เอกสารประกอบการสอน 

06 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แนวทางในการเขียน  
 วัตถุประสงค์การสอน 
  

ชุดที่ 07 

เขียนวตัถปุระสงค์การสอน 
อย่างไร ? 
จะเริ่มต้น 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป  
    (General Objective) 

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ  
    (Specific Objective) 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

2. วิชาเน้นทักษะปฏิบัติงาน  
    (Practical Subject) 

1. วิชาเน้นใหเ้กิดความรู้  
   (Theoretical Subject) 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



1. วิชาเน้นใหเ้กิดความรู้  
    (Theoretical Subject) 

สอนเป็น : เรื่อง 
(Topic) 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

2. วิชาเน้นทักษะปฏิบัติงาน  
    (Practical Subject) 

สอนเป็น : งาน 
(Job) 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วิเคราะห์หัวข้อเร่ือง 
(Topic Analysis) 

วิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) งาน : 

เรื่อง : 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

ลักษณะงาน 

  1. อ่านแบบงาน 
  2. เตรียมเครื่องมือ 
  3. เตรียมวัสดุ 
  4. จับยึดวัสดุข้ึนรูป 
  5. เลือกใบเลื่อย 
  6. ประกอบใบเลื่อย 
  7. เลื่อยงานตามแบบ 
  8. แก้ปัญหาการเลื่อย 
  9. วัดสอบขนาดงาน 
 10. ท าความสะอาดเก็บ 

ขั้นตอน/กิจกรรม Task 

 
เป็นพฤติกรรม 
 
ซึ่ง... 
ผู้ปฏิบัติงาน 
จะต้องมี 
 

การวิเคราะห์งาน 
: งานเลื่อย 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



1. พฤติกรรมการแสดงออก  
    (Task or Behavior) 

2. เงื่อนไขการแสดง  
    (Condition) 

3. มาตรฐานที่ก าหนด  
    (Standard or Criteria) 

องค์ประกอบของ 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

1.  อ่านแบบงานเลื่อยที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
2.  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานเล่ือยตาม 
    แบบงานได้อย่างครบถ้วน 
3.  เตรียมวัสดุเพื่อข้ึนรูปชิ้นงานตามแบบงานเล่ือย 
    ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 
4.  จับยึดวัสดุเพื่อข้ึนรูปชิ้นงานเล่ือยเข้ากับปากกา 
    ได้มั่นคงแข็งแรง 
5.  เลือกขนาดใบเลื่อยได้เหมาะสมกับความแข็งวัสดุ 
    และความยาวหน้าตัดชิ้นงาน 

นักศึกษาสามารถที่จะ... 

วัตถุประสงค์การสอน 
: งานเลื่อย 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงค์การสอน 
: งานเลื่อย 

โครงเลื่อย 

ใบเลื่อย 
ตัวปรับความตึง 

ของใบเลื่อย 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงค์การสอน 

ปากจบัชิน้งาน 

ด้ามหมุนขัน 
ยึดชิ้นงาน 

: ปากกายึดชิ้นงาน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



6. ประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยมือได้ถูกต้อง 
7. เลื่อยงานตามแบบภายใต้พิกัดที่ก าหนดให้ได ้
   อย่างถูกต้อง 
8. แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเลื่อยขึ้นรูปวัสดุเป็นชิ้นงาน 
   ตามแบบก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
9. วัดและสอบขนาดชิ้นงานหลังการเลื่อยด้วยเครื่องมือ 
   และอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 
10. ท าความสะอาด จัดเก็บเลื่อย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
   ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

นักศึกษาสามารถที่จะ... 

วัตถุประสงค์การสอน 
: งานเลื่อย 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงค์การสอน 
: งานเลื่อย 

6. ประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยมือได้ถูกต้อง 
7. เลื่อยงานตามแบบภายใต้พิกัดที่ก าหนดให้ได ้
   อย่างถูกต้อง 
8. แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเลื่อยขึ้นรูปวัสดุเป็นชิ้นงาน 
   ตามแบบก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
9. วัดและสอบขนาดชิ้นงานหลังการเลื่อยด้วยเครื่องมือ 
   และอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง 
10. ท าความสะอาด จัดเก็บเลื่อย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
   ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

นักศึกษาสามารถที่จะ... 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

งานเลื่อย 
ขั้นตอนการท า/ความรู/้ทักษะ 

6. ประกอบใบเลื่อย 
(เข้ากับโครง) 

ขั้นตอนในการ 
ประกอบ 

เทคนิคการตรวจ 
สอบความตึง 

การประกอบใบ 
กับโครงเลื่อย 

การตรวจสอบ 
ความตึง ข้อควรระวังใน 

การประกอบ 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

ขั้นตอนการท า ความรู้ ทักษะ 
6. ประกอบใบเล่ือย 
   เข้ากับโครงเล่ือย 
 

1. การประกอบใบ   
   เข้ากับโครงเล่ือย 
2. การตรวจสอบ  
   ความตึงใบเล่ือย 

1. ขั้นตอนในการ 
   ประกอบ 
2. เทคนิคการตรวจ 
   สอบความตึง 
3. ข้อควรระวังใน 
   การประกอบ 

งานเลื่อย 
ขั้นตอนการท า/ความรู/้ทักษะ 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



วัตถุประสงค์การสอน 
 ระดับ   ระดับ 

R  A  T  I  C  A 
1. บอกขั้นตอนในการประกอบใบเล่ือย 
   เข้ากับโครงเล่ือยได้ 
2. อธิบายเทคนิคในการตรวจสอบ 
   ความตึงใบเล่ือยก่อนใช้งานได้ 
3. บอกข้อควรระวังในงานเล่ือยได้ 
   ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 

 
 

 

X 

X 

X 

งานเลื่อย 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงค์การสอน 

4. ประกอบใบเล่ือยเข้ากับโครงเล่ือยมือ 
   ได้อย่างถูกต้อง 
5. ตรวจสอบความตึงของใบเล่ือย 
   ก่อนใช้งาน โดยการใช้มือกดได้ 
   อย่างถูกต้อง 
 

  ISL    PSL 
R  A  T  I  C  A 

X 

X 

งานเลื่อย 
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

สี 

องค์ประกอบ 
ของสี 

ชนิดและวัสดุ 
ประสม 

ข้อควรระวัง 
ในการใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ 

ประเภทและ 
ที่ใช้งาน 

ข้อพิจารณา 
ในการใช้งาน 

การวิเคราะห์หวัข้อเรือ่ง 
: สี 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

หัวข้อย่อย ความรู้ (เนื้อหาสาระ) 
 
1. องค์ประกอบของสี 
 
2. ชนิดและวัสดุประสม 
 
3. ประเภทและท่ีใช้งาน 

 

1. องค์ประกอบส าคัญ ๆ ของสี 
2. คุณสมบัติและหน้าที่องค์ประกอบ 
1. ชนิดและคุณสมบัติของสี 
2. หน้าที่และคุณสมบัติของวัสดุประสม 
1. ประเภทสีและท่ีใช้งาน 
2. ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สี 

เรื่องส ี
หัวข้อย่อย/ความรู้ (เนื้อหาสาระ) 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



วัตถุประสงค์การสอน 
  ระดับ    ระดับ  
R  A  T  I  C  A 

1. บอกชื่อองค์ประกอบส าคัญของสีได้ถูกต้อง 
2. อธิบายคุณสมบัติและหน้าที่ขององค์ประกอบ 
   ส าคัญของสีได้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 
3. จ าแนกชนิดของสีตามองค์ประกอบพื้นฐาน  
   และคุณสมบัติของวัสดุประสม 
4. อธิบายคุณสมบัติและหน้าที่ของวัสดุประสม 
   ของสีน้ าและสีน้ ามันได้ 

X 
X 

X 

X 

เรื่องส ี
วัตถุประสงค์การสอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

๒. กิจกรรม   

๓. กิจกรรม   

ขั้นตอนการท า 

๑. กิจกรรม+เง่ือนไข+มาตรฐาน  

๒.  

๓.  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์การสอน 
ของแต่ละงาน 

งาน 
ที่สอน 

๑. กิจกรรม   

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

๑. กิจกรรม  
ทักษะ 

๒. กิจกรรม   

๓. กิจกรรม   

ขั้นตอนการท า 

๑.  
๒.  

๓.  

๔.  
๕.  

วัตถุประสงค์ 

ความรู้ 

ความรู้ 
ความรู้ 
ทักษะ 

วัตถุประสงค์การสอน 
ของแต่ละงาน 

ความรู้/ทักษะ 

งาน 
ที่สอน 

ความรู้ 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 

๑. หัวข้อย่อย  

๒. หัวข้อย่อย   

๓. หัวข้อย่อย   

หัวข้อย่อย 

๑.  

๒.  

๓.  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์การสอน 
ของแต่ละหัวข้อเรื่อง 

เรื่อง 
ที่สอน 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน 



๑. หัวข้อย่อย  
ความรู้ ข. 

๒. หัวข้อย่อย   

๓. หัวข้อย่อย   

หัวข้อย่อย 

๑.  
๒.  

๓.  

๔.  
๕.  

วัตถุประสงค์ 

ความรู้ ก. 

ความรู้ ค-1. 
ความรู้ ค-2. 
ความรู้ ง. 

วัตถุประสงค์การสอน 
ของแต่ละหัวข้อเรื่อง 

เรื่อง 
ที่สอน 

ความรู้ 

ความรู้ 

แนวทางในการเขียน 
วัตถุประสงค์การสอน รายการวัตถุประสงค์การสอน 

รายวิชา   : 
เรื่อง-งาน : 

วัตถุประสงค์การสอน  

Note   ISL :  R – Recall  PSL :  I – Imitation  
   A – Apply   C – Control  
   T – Transfer   A – Automatism  
         

 ISL  PSL 
R A T I C A  

หมายเหตุ 

เขียนรายการวัตถุประสงค์การสอน 
ระดับวัตถุประสงค์การสอน 

เขียนวัตถุประสงค์การสอนของ 1 งาน (หรือ 1 หัวข้อเร่ือง) 
 
ค. วัตถุประสงค์การสอน 
   (เชิงพฤติกรรม) และระดับ 
   พฤติกรรมที่ต้องการ 
 1. ……….………………….………….. 
  2. ……….…………………………….. 
 3. ……….…………………………….. 
  4. ……….…………………………….. 
 5. ……….…………………………….. 
  6. ……….…………………………….. 
 

 
ก. ช่ืองาน ...................................... 
   ข้ันตอนการท า  
  1.  …………………………………….. 
  2. …………………………………….. 
    3.  …………………………………….. 
หรือ 
ข. ช่ือเรื่อง........................................ 
   หัวข้อรอง (ย่อย) 
  1.  …………………………………….. 
  2. …………………………………….. 
    3.  …………………………………….. 
  

เอกสารประกอบการสอน 

07 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร ์พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แนวทางในการวิเคราะห ์ 
 และจัดสร้างใบเนื้อหา 
  

ชุดที่ 08 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

 
แผนการสอน 

 
 วิชา...............................................................................ระดบั.................. 
 เร่ือง..............................................................................เวลา............นาท ี
  
 
 ...................................................................................................................... 
 ..................................................................................................... ................. 
  
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 .................................................................................................. ................... 
  

ก. วัตถุประสงค์การสอน ความส าคัญ 

ข. การน าเข้าสู่บทเรียน ค าถาม 

ค. แผนปฏิบัติการ 

ง. สิ่งที่แนบมาด้วย 

 
แผ่นใส 1-8 

  
แบบทดสอบท้ายบทเรียน 

 
  
 
  

 
แบบฝึกหัดที่ 1-2 

  
ใบเนื้อหาที่ 1-3 

 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

 
แผนการสอน 

 
  วิชา .................................................... ระดับ ............ 
  เรื่อง ................................................... เวลา ......นาที 
  
 
  

เขียนอย่างไร? เนื้อหาเทยีบเทา่กบั 
การสอนในชัน้เรยีน 

เนื้อหาสรปุเฉพาะสาระ 
ส าคัญในการสอนเท่านัน้ 

เนื้อหาละเอยีดลกึกวา่ 
ที่สอนในชัน้เรยีน 1. 

2. 

3. 

ลักษณะของ 
ใบเนื้อหา 



ให้ผู้เรียนไว้ทบทวนหลังการสอน เมื่อลืมหรือ 
ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไร จะต้อง
อ่านแล้วสามารถท าความเข้าใจได้ทันที 

จุดประสงค์ในการใช้ 
ใบเนื้อหา 

ครูผู้สอนอาจใช้เพื่อสรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
ท่ีท าการสอนในช่วงนั้น ๆ  หรืออาจใช้ประกอบ 
การสอนในชั้นเรียนท่ีต้องการข้อมูลบางอย่าง 

ลักษณะของ 
ใบเนื้อหา 

 

เนื้อหาเทยีบเทา่กบั 
การสอนในชัน้เรยีน 

เนื้อหาสรปุเฉพาะสาระ 
ส าคัญในการสอนเท่านัน้ 

เนื้อหาละเอยีดลกึกวา่ 
ที่สอนในชัน้เรยีน 1. 

2. 

3. 

  สร้างใบเนื้อหาอย่างไร? ไขควงขนาดเล็ก เปลี่ยนหัวและขนาดปาก ส าหรับ 
ขันสกรูหัวแบนหรือหัวสี่เหลี่ยมได้ ท่ีสะดวกคือมีปุ่ม 
ให้เลือก Lock ทิศทางการหมุน หรือจะให้หมุนฟรี  
ด้านใดด้านหน่ึงกไ็ด้ จึงสะดวกในการขันเข้าหรือ 
ถอดสกรูออกเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้ปุ่ม 
ดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางการหมุนตามท่ีต้องการได้ 
 

ใบเนื้อหา 
เร่ือง: ไขควง 



หัวเปลี่ยนได้ หมุนซ้าย/ล็อค/หมุนขวา 

ใบเนื้อหา 
เร่ือง: ไขควง 

การรับข้อมูล 
ของคน 

วิธีถอดหัวจับ 
ดอกสว่าน 
สามารถถอดได้โดย ใช้ลิ่มสอดเข้าท่ีช่องสี่เหลี่ยม 
บนเพลาตั้งของเครื่องเจาะและใช้ค้อนตอกท่ีลิ่ม
เบา ๆ  ในขณะท่ีตอกให้ใช้มือประคองหัวจับดอก
สว่าน เพื่อป้องกันการหล่นกระแทกบนแท่นเจาะ 

การสื่อข้อมูล 
ด้วยข้อความ 

การสื่อข้อมูล 
ด้วยภาพ 

วิธีถอดหัวจับ 
ดอกสว่าน 



ประเภทของรูปภาพ 

ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ 

ภาพสเก็ต ภาพถ่าย ต้องรู้ 
ควรรู้ 

น่าจะรู้ 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 

Must 
Know 

Should 
Know 

Could 
Know 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 

Must Know เป็น Information ท่ีต้องเน้นมากเพราะ
หากขาดเน้ือหานี้ไปแล้ว จะไม่สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได ้

Must 
Know 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 



Must 
Know 

Should Know เป็น Information ท่ีช่วยให้การเรียนรู้ 
การท าความเข้าใจ  ในเน้ือหาเรื่องราวน้ัน ๆ ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 

Should 
Know Must 

Know 

Could Know เป็นเน้ือหาท่ีมีความส าคัญน้อยแต่ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างไกลขึ้น ท่ีส าคัญเป็นเน้ือหาท่ี
ง่ายผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ 

Could 
Know Should 

Know 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 

1. ต้องรู้ 

2. ควรรู้ 

3. น่าจะรู้ 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 

1. Must Know 
2. Should Know 
3. Could Know 

ความส าคัญของ 

เน้ือหา 



การท างาน 
เมื่อระดับน้ ามันในห้องลูกลอยลดลง 
น้ ามันจากปั้มจะถูกส่งเข้ามาใน
ห้องลูกลอย  ผ่านทางเข้าน้ ามัน
เชื้อเพลิง เมื่อน้ ามันในห้องลูกลอย
เต็ม ลูกลอยจะดันเข็มให้ปิดช่องทาง
ไหลเข้าของน้ ามันเชื้อเพลิง 

ลูกลอย 

ระดับน้ ามัน 
น้ ามันออก 

การวางภาพและ 

ค าบรรยาย 

เมื่อน้ ามันเข้าห้องลูกลอยเต็มถึง
ระดับที่ก าหนด ลูกลอยจะดันเข็ม
ให้ปิดช่องทางไหลเข้าของน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ลูกลอย 

ระดับน้ ามัน น้ ามันออก 

เข็มเปิดปิด 

เมื่อน้ ามันในห้องลูกลอยลดลงจาก
ระดับที่ก าหนด ลูกลอยจะดึงเข็ม
เปิดให้น้ ามันเชื้อเพลิงไหลเข้าทาง
ท่อทางเข้า 

หลักเกณฑ์ในการสร้าง 

ใบเน้ือหา 

2. ใช้ค าอธิบายง่าย ๆ  
   อ่านแล้วเข้าใจได้  
   ทันที 

3. ใช้ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
    ได้ใจความสมบูรณ์ 

1. เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
   วัตถุประสงค์โดย 
   ตรงเท่านั้น 

4. ใช้รูปภาพแทน 
   ค าบรรยายให้ 
   มากที่สุด 

5. ค าบรรยายเกี่ยวกับ 
   รูปภาพต้องสมบูรณ์ 
   ที่จะถอดเนื้อหาได้ 

6. เนื้อหาทุกตอนอ่านทบทวน 
   แล้วเข้าใจได้ทันที 
   โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 

หลักเกณฑ์ในการสร้าง 

ใบเนื้อหา 



ข้อค านึงถึงในการ 
สร้างใบเนื้อหา 

 
๑. มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
๒. ใช้ภาพและข้อความสั้น ๆ ช่วยในการอธิบายให้ 
 ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๔. เน้ือหาสาระทันสมัย ครบถ้วน และไม่มีท่ีผิด 
๕. อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศหรือแหล่งข้อมูล 
   ท่ีน่าเชื่อถือ 
 

ข้อควรระวังในการ 
สร้างใบเนื้อหา 

 
๑. เน้ือหาสาระในบางหัวข้อเรื่องต้องปรับปรุง 
 ให้ทันยุคทันสมัย 
๒. การคัดลอกเน้ือหาจากหนังสือ หรือเอกสาร 
   ท่ีไม่น่าเชื่อถือ ท าให้เน้ือหาผิดต่อ ๆ กันมา 
๓. ภาพท่ีส าเนามาจากเอกสารอื่น ๆ ต้องชัดเจน 
   มีขนาดเหมาะสม และมีรายละเอียดเฉพาะท่ีจะ 
   น าเสนอเท่าน้ัน 
๔. สร้างใบเน้ือหาให้ประณีต (มากท่ีสุด) 
 

สร้างใบเนื้อหา 

วัตถุประสงค์ 
 
นักศึกษาบอกชื่อและหน้าท่ี
ส่วนประกอบส าคัญของ
กบเหลาดินสอแบบตั้งโต๊ะ 
ได้ถูกต้องอย่างน้อย 5 ชื่อ 

เอกสารประกอบการสอน 

08 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมท่ี 30 นาที 



 รับประทานอาหาร 
ในโรงแรม ซื้อคปูอง 

ที่เคาทเ์ตอร ์

เริ่ม 

ตักอาหาร 
นั่งรับประทาน 

 
 อิ่มไหม ๊

ไปหอ้งสมัมนา 
ในโรงแรม 

 

พิจารณา 
อาหาร 

ไม่อิ่ม 

อิ่มแลว้ 

สิ้นสุด 

เร่ิม 

เปิดจุ๊บเติมลม 

  เช็คลม =30 น้อยไป 

ต่อเคร่ือง/สูบ 

ถอดเคร่ืองสูบ 

จบ 

พอดี 
ปล่อยลม 

เกิน 

ปิดจุ๊บเติมลม 

ตรวจ/เติมลม  
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 รูปแบบการจัดกิจกรรม  
 การเรียนการสอน 
  

ชุดท่ี 09 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

 
แผนการสอน 

 
 วิชา...............................................................................ระดับ.................. 
 เรื่อง..............................................................................เวลา............นาที 
  
 
 ...................................................................................................................... 
 ..................................................................................................... ................. 
  
  
 ..................................................................................................................... 
 .................................................................................................... ................. 
  
 ................................................................................................. .................... 
 ................................................................................................ ..................... 
 ................................................................................................. .................... 
 ................................................................................................. .................... 
 .................................................................................................. ................... 
 ................................................................................................ ..................... 
 .................................................................................................. ................... 
  

ก. วัตถุประสงค์การสอน ความส าคัญ 

ข. การน าเข้าสู่บทเรียน ค าถาม 

ค. แผนปฏิบัติการ 

ง. สิ่งที่แนบมาด้วย 

การระบุวิธีสอน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  

Inf 

1 -2 วัตถุประสงค ์
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 สอนแบบ
บรรยาย สอนแบบ 

ถามตอบ 

รายวิชาทฤษฎ ี
การสอนรูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

Information 
 

Application 
 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) (40 M) (10 M) 
(5 M) 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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รายวิชาทฤษฎี 
การสอนรูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

Application 
 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) 
(10 M) 

(5 M) 

- เร่ิมด้วยค าถามที่ท้าทาย  
- เสนอประเด็นที่น่าสนใจ  
- พร้อมสื่อประกอบที่ชัดเจน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน M-Motivation 

 
 

-สีของถังขยะมีไว้เพื่ออะไร? 
 

-เศษแก้วควรใส่ถังใบไหน? 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

รายวิชาทฤษฎ ี
การสอนรูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) 

 
- Lecture 
- Questioning 
- Self Learning 

Information 
 

(40 M) 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

การบรรยาย 
(Lecture) 

สอนถามตอบ 
(Questioning) 

ศึกษาด้วยตนเอง 
(Self Study) 

I-Information 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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รายวิชาทฤษฎี 
การสอนรูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

Application 
 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) 
(10 M) 

(5 M) 

 
- Work Sheet 
- Exercise Sheet 
- Activity Sheet 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน A-Application 

 
 

ผู้เรียน : ฝึกหัดท า 

  ผู้สอน : เฝ้าสังเกต 
  เพื่อการปรับแต่ง 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

รายวิชาทฤษฎ ี
การสอนรูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

Information 
 

Application 
 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) (40 M) 
(10 M) 

(5 M) 

 
- to give the 
   Answer to 
   a Problem 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้เรียน : 
รู้ผลการฝึกหัด 

P-Progress 
 
 

ครู : 
ทราบผลการสอน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 1  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2  
 
 

 
T 

Test  
 
 

50 min  
 
 

50 min  
 
 

20 min  
 
 

รายวิชาทฤษฎี 
การสอนรูปแบบ MIAP 

 
- Test Sheet 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

time (min) 0 120 100 50 
Objectives 
M-Motivation 

I 

A-Application 
P-Progress 

Lecture 
Questioning 
Self Study 

MIAP-1 

1-3 

Demonstration 

รายวิชาทฤษฎี 
การสอนรูปแบบ MIAP 

MIAP-2 
Test 

test 

4-6 1-6 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 
- Job Sheet 
- Evaluation Sheet 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

1 MIAP 

 
 

240 min  
 
 

สาธิต 
 

ฝึกปฏิบัติ 
 

รายวิชาปฏิบัติ 
การสอนรูปแบบ MIAP 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 1  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2  
 
 

60 min  
 
 

180 min  
 
 

สาธิต 
 

ฝึกปฏิบัติ 
 

ส่วนทฤษฎี 
 

รายวิชาปฏิบัติ 
การสอนรูปแบบ MIAP 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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สอนทฤษฎีหัวงาน 
 
 

ให้เนื้อหาเกี่ยวกับ 
เครื่องมือที่ใช้และ 
วิธีการถอดล้อ 
ออกจากรถยนต์ 

ให้ผู้เรียนใช ้
ความรู้ท่ีได้รับ 
ท าแบบฝึกหัด 
เพื่อแก้ปัญหา 

ประเมินผล 
ความรู้ในตัว 
ผู้เรียนจาก 
แบบฝึกหัด 

น าเข้าสู่บทเรียน 
ด้วยค าถามและ 
ภาพการถอดล้อ 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

วิธีสอนโดย 
การสาธิต 

I-Information 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้เรียน : ฝึกหัดท า 

A-Application 
 
 

ผู้สอน : 
สังเกตเพื่อ 
ปรับแต่ง 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้เรียน : รู้ผล 
การฝึกหัด 

P-Progress 
 
 

ผู้สอน : ทราบผลการเรียน     
           การสอน 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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time (min) 0 180 120 60 
Objectives 
M 
I 

A 
P 

1 MIAP 

1-4 

Questioning 
Self Study 
Demonstration 

Lecture 

รายวิชาปฏิบัติ 
การสอนรูปแบบ MIAP 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

time (min) 0 180 120 60 
Objectives 
M 
I 

A 
P 

MIAP 2 

4 1-3 

Questioning 
Self Study 
Demonstration 

Lecture 

MIAP 1 

รายวิชาปฏิบัติ 
การสอนรูปแบบ MIAP 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

 1. One -way    
    Communication 
 2. Two -way  
    Communication 
  3. Self Study 

การเรียนการสอนหรือ 
การให ้Information 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

1. เป็นการสื่อสารทางเดียว 
2. กิจกรรมส่วนใหญ่โดยครู 
3. ใช้ได้ส าหรับทุกเนื้อหาวิชา 
4. ใช้ได้กับทุกขนาดกลุ่มผู้เรียน 
5. ปรับแต่งการเรียนท าได้น้อย 

การสอนแบบบรรยาย 
(Lecture) 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
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การสอนแบบถามตอบ 
(Questioning) 

1. เป็นการสื่อสารสองทาง 
2. กิจกรรมโดยครูและผู้เรียน 
3. ใช้ได้กับเนื้อหามีเหตุและผล 
4. ใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก 
5. ปรับแต่งการเรียนรู้ได้ทันที 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

การเรียนด้วยตนเอง 
(Self Study) 

  1. Program Text Instruction 
  2. Instructional Material Package 
  3. Computer Assisted Instruction 
  4. e-Learning Instruction 
 5. WBI or etc. 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

การระบุวิธีสอน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  

Inf 

1 -2 วัตถุประสงค ์
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 สอนแบบ
บรรยาย สอนแบบ 

ถามตอบ 

การระบุวิธีสอน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 วิชา.......................................................................................................... ระดบั.................. 
 เรื่อง.......................................................................................................... เวลา............นาท ี
  
 
   
 

วิธีการสอน สื่อการสอน วัตถุประสงค ์ เนื้อหาโดยสรปุ การประเมนิผล เวลา (นาที) 
1 
 
2 

3 
 
4 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

แบบฝึกหัด 1 

แบบฝึกหัด 2 

แบบทดสอบ 1 -4 

50 นาที 

50 นาที 

20 นาที 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

CL 

CL 

สอนแบบ
บรรยาย 

สอนแบบ 
ถามตอบ 
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การระบุวิธีสอน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 วิชา.......................................................................................................... ระดบั.................. 
 เรื่อง.......................................................................................................... เวลา............นาท ี
  
 
   
 

วิธีการสอน 

สื่อการสอน 

วัตถุประสงค ์

เนื้อหาโดยสรปุ 

การประเมนิผล 

วัตถุประสงค ์:  
1. อธิบายขัน้ตอนการเตรยีมกาแฟรอ้น โดยใช้

เครื่องไมโครเวปตม้น้า้รอ้นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2. ชงกาแฟรอ้นตามคา้ขอ โดยใชเ้ครือ่งไมโครเวป 
   ต้มน้้ารอ้นภายใน 5 นาท ี
การเรยีนการสอน : 
อธิบายการจดัการเรยีนการสอนในแตล่ะขัน้ตอน 
1.  Motivation  3. Application 
2. Information   4. Progress 

การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

09 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 25 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 วิธีการเรียนการสอน  
 แบบถาม-ตอบ 
  

ชุดท่ี 10 

กระบวนการเรียนรู ้
รูปแบบ MIAP 

Motivation 
 
  M  I  A  P 

Information 
 

Application 
 

Progress 
 
 

1 MIAP (60M) 

 
 

(5 M) (40 M) 
(10 M) 

(5 M) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

time (min) 0 60 40 20 
Objectives 
M 
I 

A 
P 

Lecture 
Questioning 
Self Study 

1 MIAP 

1-3 

Demonstration 

รายวิชาทฤษฎ ี
การสอนรูปแบบ MIAP 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

วิธีการสอน 

 1. One -way    
    Communication 
 2. Two -way  
    Communication 
  3. Self Study 

การเรียนการสอนหรือ 
การให ้Information 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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1. เป็นการสื่อสารสองทาง 
2. กิจกรรมโดยครูและผู้เรียน 
3. ใช้ได้กับเนื้อหามีเหตุและผล 
4. ใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก 
5. ปรับแต่งการเรียนรู้ได้ทันท ี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การสอนแบบถามตอบ 
(Questioning) 

1.  อธิบายหลักการเกิดความร้อนจาก  
    การ ARC ในงานเชื่อมไฟฟ้า 
2.  อธิบายข้อแตกต่างในงานเชื่อมไฟฟ้า 
    ด้วย DCSP และ DCRP* 
3. บอกข้อแตกต่างระหว่างความร้อนที่ 
    เกิดจากเครื่องเชื่อม DC และ AC   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

งานเชื่อมไฟฟ้า 
เบื้องต้น 

 *ปัจจุบันใช้ DCEN แทน DCSP และใช้ DCEP แทน DCRP 

วัสดุ St 37 

 
 
 
 

ชิ้นงาน A และ B ท าให้ติดกันได้ 
ด้วยวิธีใดบ้าง ? 

B A 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 

วัสดุ St 37 

ยึดด้วยสกรู ทากาว บัดกรี เช่ือม 

B A 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 



08/05/54 

3 

เช่ือมแก๊ส 

A B 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 

เช่ือมแก๊ส 

A B 

ความร้อนได้จากเปลวไฟเชื่อม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เช่ือมไฟฟ้า 

A B 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 

เช่ือมไฟฟ้า 

A B 

ความร้อนได้จากการอาร์คของไฟฟ้า 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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Switch 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

Switch 

 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การอาร์ค 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การอาร์ค 

 
 
 
 

ความร้อนเกิดจากการอาร์คโลหะหลอมละลาย 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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Electrode 

Work Piece 

+ - 
+ 

- 

DC Generator 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

Electrode 

 
 
 
 Work Piece 

+ 

- 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

Electrode 

 
 
 
 Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- Electrode 

 
 
 
 Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- 
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e 
e e 

e 
e 

e 
e 

Electrode 

Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- 

e 
e e 

e 
e 

e 
e 2400 c 

3600 c 

Electrode 

Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- 

 
 

e 

e 

e 

e 
e e 

e 

Electrode 

Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- 

 
 

e 

e 

e 

e 
e e 

e 

3600 c 

2400 c 

Electrode 

Work Piece 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

+ 

- 
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ขั้วบวก 

ขั้วที่มีความร้อน 
สูงกว่า คือ ... 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 

+ 

+ 

- 

- 

Direct 
Current 
Reverse 
Polarity 

1 2 

Direct 
Current 
Straight 
Polarity 

D 
C 
S 
P 

D 
C 
R 
P 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 DCSP DCRP 

+ 

+ 

- 

- 1 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 DCSP DCRP 

ความหนาของชิ้นงาน 

+ 

+ 

- 

- 1 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 



08/05/54 

8 

 
 
 
 DCSP DCRP 

งานหนา งานบาง 

+ 

+ 

- 

- 1 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 DCSP DCRP 

งานหนา งานบาง 
การซึมลึก 

+ 

+ 

- 

- 1 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 
 
 DCSP DCRP 

งานหนา งานบาง 
แนวซึมลึก แนวเช่ือมตื้น 

+ 

+ 

- 

- 1 2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน Electrode 

 
 
 
 Work Piece 

+ 

- 
e 
e e 

e 
e 

e 
e 

+ 

- 
e 
e 
e 

AC 

Alternating Current 
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Electrode 

 
 
 
 Work Piece 

e 
e e 

e 
e 

e 
e 

e 
e 
e 

AC 
3200 c 

3200 c 
AC Arc Welding 

- + 

+ - 

สรุปว่า 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

หลักการ 
Questioning 

1. ถามน าให้คิดแก้ปัญหา 
2. เว้นระยะเวลาให้คิด 
3. ย่อยค าถามให้ตอบได้ 
4. ถามเหตุผลเมื่อจ าเป็น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

5. สรุปค าตอบท่ีถูกต้อง 
6. อย่าถามเพียงเพ่ือค าตอบ 
7. ใช้ค าถามอย่างต่อเน่ือง 
8. ใช้ค าถามที่มีประโยชน์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

หลักการ 
Questioning 
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การระบุวิธีสอน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  

Inf 

1 -2 วัตถุประสงค ์
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 สอนแบบ
บรรยาย สอนแบบ 

ถามตอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน การระบุวิธีสอน 

ในแผนการสอน  
แผนการสอน 

 
 วิชา.......................................................................................................... ระดบั.................. 
 เรื่อง.......................................................................................................... เวลา............นาท ี
  
 
   
 

วิธีการสอน สื่อการสอน วัตถุประสงค ์ เนื้อหาโดยสรปุ การประเมนิผล เวลา (นาที) 
1 
 
2 

3 
 
4 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

แบบฝึกหัด 1 

แบบฝึกหัด 2 

แบบทดสอบ 1 -4 

50 นาที 

50 นาที 

20 นาที 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

เนื้อหา 

CL 

CL 

สอนแบบ
บรรยาย 

สอนแบบ 
ถามตอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การวิเคราะห์วิธีการสอนแบบถามตอบ 
 
ก. หลักส าคัญของวิธีการสอนแบบถามตอบ 
 คือ .................................................................................... 
 ............................................................................................ 
ข. ลักษณะการถามส าหรับวิธีการสอนแบบ 
   ถามตอบ ท าเพื่อ ......................................................... 
 .......................................................................................... 
 .......................................................................................... 
 

เอกสารประกอบการสอน 

10 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 10 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แนวทางการวิเคราะห์  
 เพื่อสร้างสื่อการสอน 
  

ชุดที่ 11 

 
แผนการสอน 

 
 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  

การระบุสื่อการสอน 
ในแผนการสอน 

Inf 

1 -2 วัตถุประสงค์ 
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 

กระดานด า กระดานด า 

AIDS 
TEACHING 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

สิ่งต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นตวักลาง 
ในกระบวนการถ่ายทอดขอ้มลู
ข่าวสาร ระหว่างผู้ส่งกับผูร้ับ  
อาจเป็นค าพดู ค าเขียน รูปภาพ 
สัญลักษณ์ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็น 
สีหน้าท่าทาง 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

ความหมายของ 
สื่อการสอน 



1. กระดานด า (Black Board) 
2. แผ่นใส (Transparency) 
3. แผ่นภาพ (Wall Chart) 
4. หุ่นจ าลอง (Model) 
5. ของจริง (Real Object) 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

สื่อน าเสนอ (Presentation) 

สิ่งที่ครูใช้เป็นสื่อใน 
การเรียนการสอน 

ข้อพิจารณาเบ้ืองต้น 
ในการเลือกใช้สือ่ 

จะใช้ส่ืออะไร 
ในการสอน 

ความยากของ 
เนื้อหาวิชา 

พื้นความรู้และ 
ประสบการณ ์

ความคุ้มค่า 
ในการใช ้

ส่ิงอ านวย 
ความสะดวก 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

เลือกใช้สื่อ 
หลักในการพิจารณา 

ของจริง 

ข้อพิจารณาเบื้องต้น 

หุ่นจ าลอง 

ภาพเคล่ือนไหว 

ภาพนิ่ง 

ค าพูด-ค าเขียน 

รูปธรรม 

นามธรรม 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

ค าพูด-ค าบรรยาย 

ค าบรรยาย 

ข้อความสั้นๆ 
 

เขียนแผ่นใส 
เขียนกระดาน 

อธิบายยาว 
ต้องเรียบเรียง 

จัดท าเป็น 
เอกสาร 

อธิบายยาวไม ่
ต้องเรียบเรียง 

ค าพูด 
ค าบรรยาย 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 



ภาพนิ่ง 

ภาพนิ่ง 

ลายเส้น 2 มิติ 

เวลาเขียน 
< 3 นาที 

ลายเส้น 3 มิติ 

เวลาเขียน 
 > 3 นาที 

เขียนใน 
กระดานด า 

 
จัดท าเป็น 
แผ่นใส 

ภาพสไลด์ 
PPT 
 

ภาพสเก็ต ภาพถ่าย 
 

จัดท าเป็น 
แผ่นใส 

แผ่นภาพ 
PPT 
 

จัดท าเป็น 
แผ่นใส PPT 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพเคล่ือนไหว 

เลื่อนด้วยมือ 

เลื่อนด้วยมือ 

เลื่อนอัตโนมัต ิ

เลื่อนอัตโนมัติ 

แผ่นภาพ 
PPT แผ่นใส 

จัดท าเป็น 
PPT 

ภาพสไลด์ 

ลายเส้น ภาพถ่าย 

จัดท าเป็น 
PPT แผ่นใส 
แผ่นภาพ ภาพยนตร์ 

วิดีโอ PPT 

2 มิติ 3 มิติ 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

หุ่นจ าลอง 

แบบตายตัว 

ใช้มอเตอร์ขับ 

เคล่ือนที่ได้ 

ขับด้วยมือ 

แยกชิ้นไม่ได้ 

แยกชิ้นได้ 

หุ่นจ าลอง 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

ของจริง 

แสดงในชั้นเรียน น าผู้เรียนไปดู 

ของจริง 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 



เนื้อหายากแก่การ 
ท าความเข้าใจ 

ช่วยประหยัดเวลา 
ในการสอน 

ท าให้บทเรียนน่าสนใจ 
เพิ่มมากขึ้น 

1 
2 

3 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

เพราะว่า... 
ความต้องการสื่อ ข้อค านึงถึงเกี่ยวกบั 

สื่อการสอน 

1. ความคุ้มค่าทางวิชาการ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง 
3. ความประณีตของผลงาน 
4. ความรวดเร็วในการใชส้อน 
5. ความคล่องตัวในการใชก้ารเก็บ 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน 

อย่าลืม !! 

1. ใบเน้ือหาเป็นสื่ออย่างหน่ึง แต่ไม่เหมาะ 
   ท่ีจะถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์เป็นแผ่นใส 
   เพ่ือใช้สอนโดยตรง ภาพในใบเน้ือหาบาง   
   ภาพอาจปรับปรุงเป็นแผ่นใสได ้

2. สื่อมาหลังวิธีการสอน ต้องวางแผนการให้ 
   เน้ือหาให้เรียบร้อยเสียก่อน ที่จะคิดสร้างสื่อ 
   เพ่ือช่วยในการให้เน้ือหา 

การวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้ 
ส่ือในการเรียนการสอน แหล่งจ่ายลม 

 



valve 4/2  

 

ประเภทและรหัสของยางรถยนต์ 

„ ยางเรเดียล (Radial Tire) 

    เส้นใยโครงยางวางท ามุมกับเส้นรอบวงยาง 80 
ถึง 90 แผ่นกระจายตามแนวรัศมี ส่วนมากใช้ 3 
ช้ัน ตรงกลางมีผ้าใบหลายช้ัน เพ่ือ ให้ดอกยาง
สัมผัสพ้ืนถนนได้มาก  ผ้าใบท าด้วยเส้นด้ายหรือเส้น
ลวดละเอียด ความแข็งผ้าใบท าให้เกิดความต้านทาน
กลิ้งน้อยและลดการยืดหยุ่นหน้ายาง ผ้าใบยังท าให้
เกิดความร้อนได้น้อยและสึกหรอช้า ดอกยางที่หน้า
ยางเป็นร่องเปิดจึงเกาะผิวถนนได้ดี  แม้ผิวจราจร
จะเปียกหรือมีน้ า  ยางเรเดียลให้ความเร็วรถสูง
ดีกว่ายางธรรมดา  

 

การรองรับแบบปีกนกคู่ทอรช์ันบาร ์

ส่วนประกอบ 

„ ปีกนกตัวบนมีรูปทรงเป็นรูปตัว “A” 
และต่อร่วมกับเพลาปีกนกตัวบน
ด้วยบุ๊ชยาง 

„ แขนรับแรงบิดต่ออยู่กับส่วนหลัง
ของปีกนกตัวบนด้วยสกรู 2 ตัว และ
มีทอร์ ชันบาร์สวมอยู่ กับแขนรับ
แรงบิด 

 

ส่วนประกอบใบวัดมุม 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 



การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

ส่วนประกอบบรรทัดวัดมุมสากล 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

หลักการแบ่งสเกลเวอร์เนียร์สเกล 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 



วิธีอ่านค่าวัดองศา 

1.  ขีดเวอร์เนียร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 

2.  ขีดเวอร์เนียร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

วิธีอ่านค่าวัดองศา 

1.  ขีดเวอร์เนียร์หมุนตามเข็มนาฬิกา 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

วิธีอ่านค่าวัดองศา 

2.  ขีดเวอร์เนียร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

การใช้บรรทัดวัดมุมสากล 
ลักษณะ 1. ใช้แขนวัดเลื่อนและแขนวัดหลัก 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 



การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 
การใช้บรรทัดวัดมุมสากล 

ลักษณะ 2. ใช้ขาวัดยันประกอบช่วย 

 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 
การใช้บรรทัดวัดมุมสากล 

ลักษณะ 3. ใช้ฐานวางประกอบกับแนวแกนวัดหลัก 

 

วิธีกดแขนวัดเล่ือนและแขนวัดหลัก 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

วิธีกดแขนวัดเล่ือนและแขนวัดหลัก 

 



การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

วิธีกดแขนวัดเล่ือนและแขนวัดหลัก 

 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

วิธีกดแขนวัดเล่ือนและแขนวัดหลัก 

 

แนววัดของบรรทัดวัดมุม 

การวัดขนาดด้วยใบวัดมุมและบรรทัดวัดมุม 

 

 
แผนการสอน 

 
 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  

การระบุสื่อการสอน 
ในแผนการสอน 

Inf 

1 -2 วัตถุประสงค์ 
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 

สื่อการสอน สื่อการสอน 



 
แผนการสอน 

 
 วิชา.......................................................................................................... ระดับ.................. 
 เรื่อง.......................................................................................................... เวลา............นาท ี
  
 
   
 

วิธีการสอน สื่อการสอน วัตถุประสงค์ เนื้อหาโดยสรปุ การประเมนิผล เวลา (นาที) 

การระบุสื่อการสอน 
ในแผนการสอน 

1 
 
2 

3 
 
4 

บรรยาย 

ถาม-ตอบ 

แบบฝึกหดั 1 

แบบฝึกหดั 2 

แบบทดสอบ 1 -4 

50 นาที 

50 นาที 

20 นาที 

เนื้อหา 
เนื้อหา 

เนื้อหา 
เนื้อหา 

CL 

CL 

สื่อการสอน 

สื่อการสอน 

การวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอน 
ให้วิเคราะห์และออกแบบส่ือการเรียนการสอน (1 เรื่อง) 
ส าหรับวิธีสอนแบบถามตอบหรือถกปัญหา   

ก. หลักการท างานของชักโครก (แบบใช้ลูกลอย) 
ข. หลักการท างานของตัวควบคุมความดันแก๊ส 
ค. พิสูจน์ค่า (a-b)2 = (a2-2ab+b2) 

ง. หลักการท างานของกระดิ่งไฟฟ้าอย่างง่าย 
จ. หลักการท างานของรีเลย์ไฟเล้ียวรถยนต์ 
ฉ. หรือจากเร่ืองอื่น ๆ (ในสาขาวิชาที่สอน)  

เอกสารประกอบการสอน 

11 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 30 นาท ี
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

ชุดที่ 12  
 ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด)  
 แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
  

ข้อมูลข่าวสาร  
เนื้อหา 

แก้ปญัหา 

ความสามารถ 
ทางสตปิญัญา 

ความรู้ 

โจทยป์ญัหา 

ผลลพัธ์ 
. จดจ า 
. เข้าใจ 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

กระบวนการเรียนการสอน 
รูปแบบ MIAP 

- Work Sheet 
- or Exercise  
  

M 
 

I 
 

A 
 

P 

Application 
 

1 MIAP 
 
 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

  ให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความรู้ท่ีได้รับ 
  จากขั้นให้เนื้อหา ไปฝึกหัดแก้ปัญหา 
  ในเรื่องราวนั้นๆ 

 
 การท าใบงานหรือแบบฝึกหัด อยู่ในขั้น Application 
 ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดท า เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้

 จุดประสงค์ของการใช้ 
 ใบงานหรือแบบฝึกหัด 

เพื่อ : 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 
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time 60 40 20 
Obj 1-3 
M 

I 

A 
P 

L 
Q 
S 

1 MIAP 

Work Sheet 

0 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

time 

Obj 
M 
I 

A 
P 

L 
Q 
S 

MIAP 1 MIAP 2 

Work Sheet 2 Work Sheet 1 

1-3 4-5 
0 60 120 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

ข้อค าถาม 
ในแบบฝึกหัด 

ข้อค าถามควรที่จะ...... 

1. เป็นค าถามแบบปรนัยท าง่าย เฉลยง่าย 
2. วัดความรู้ตามเนื้อหาช่วง (MIAP) น้ันๆ 
3. แบ่งออกเป็นชุด ๆ ถ้ามีมากกว่า 1 ชุด 
4. ก าหนดเวลาท า (10 นาที) เอาไว้ด้วย 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 
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 แบบฝึกหัด 
 อัตนัย 

 

แบบฝกึหดั 
(6 นาที) 

 
1. คาร์บูเรเตอร์มีหน้าที่……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
2. วงจรการท างานของคาร์บูเรเตอร์แบ่งออกเป็น....................วงจร 
      1. วงจร........................ 2. วงจร........................ 
      3. วงจร........................  4. วงจร........................ 
      5. วงจร........................ 6. วงจร........................ 
3. ส่วนประกอบของระบบน ้ามันเชื้อเพลิงมีดังนี้ คือ ..................... 
  ………………………………………………………………………………… 
4. คาร์บูเรเตอร์จักรยานยนต์แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเป็น....แบบ ดังนี้  

1. แบบ...................... 2. แบบ.......................... 
3. แบบ......................   4. แบบ.......................... 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet)  แบบฝึกหัด 

 อัตนัย 
 

เฉลยแบบฝกึหดั 
 
 

1. คาร์บูเรเตอร์มีหน้าที่ ผสมน า้มนักบัอากาศให้เปน็ฝอยละออง ในปรมิาณ   
 ที่เหมาะสมตามภาระเขา้เครือ่งยนต์ เพื่อให้เกดิการเผาไหม้อยา่งสมบรูณ์ 
2. วงจรการท างานของคาร์บูเรเตอร์แบ่งออกเป็น 6 วงจร 
 1. วงจร  เดินเบา       2.  วงจร  เดินเร็ว 
 3. วงจร  ลูกลอย        4.  วงจร  โช้ก (สตารต์) 
 5. วงจร  ปั๊มเรง่         6.  วงจร  ก าลัง 
3.  ส่วนประกอบของระบบน ้ามันเชื้อเพลิงมีดังนี้ คือ ถังน ้ามันเชือ้เพลงิ ก๊อก  
   และทอ่ทาง, กรองน า้มนัเชือ้เพลงิ, กรองอากาศและคารบ์เูรเตอร์ 
4. คาร์บูเรเตอร์ในจักรยานยนต์แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเป็น 2 แบบดังนี ้
 1. แบบ  VM     2.  แบบ  CV (SU) 
 3. แบบ......................... 4.  แบบ............................ 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

 แบบฝึกหัด 
 ปรนัย 

 

แบบฝกึหัด 
(6 นาที) 

 

1. หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์ คือ ข้อใด 
 ก.   ผสมอากาศกับน ้ามันเชื้อเพลิง  ข.   ส่งน ้ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ 
 ค.   กรองน ้ามันเชื้อเพลิงเข้าถัง    ง.   ผสมอากาศ กับ น ้ามัน2T  
2. นมหนูน ้ามันที่อยู่ในคาร์บูเรเตอร์ตัวใดที่รูโตทีสุ่ด 
 ก.   Pilot Jet  ข.   Main Jet 
 ค.   Air Jet            ง.   Needle Jet 
3. นมหนูอากาศ (Air Jet)  ใช้ในวงจรใด 
 ก.   เดินเบา           ข.   เดินเร็ว 
 ค.   สตาร์ต (โช้ก)   ง.   ลูกลอย 
4. การปรับความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะต้องปรับที่อุปกรณ์ใด 
 ก.   คาร์บูเรเตอร์      ข.   ระยะห่างของหน้าทองขาว 
 ค.   กล่อง CDI     ง.   หมุนจานไฟแมกนีโต 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet)  แบบฝึกหัด 

 ปรนัย 
 

เฉลยแบบฝึกหดั 
 

ข้อ  1. (ก) 

ข้อ  2. (ง) 

ข้อ  3. (ข) 

ข้อ  4. (ข) 

ข้อ  5. (ก) 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 
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กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP วิชาทฤษฎี 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

ทดสอบท้ายบทเรียน 
 

MIAP 1  
 
 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

MIAP 2  
 
 

 
T 

Test  
 
 

50 min  
 
 

50 min  
 
 

20 m  
 
 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

 
หลักการ 
  
1. ใช้เวลาช่วงท้ายบทเรียนสั้น ๆ (10-15 นาที) 
  
2. ข้อสอบควรเป็นข้อสอบชนิดปรนัย 
 
3. ข้อสอบวัดตรงตามวัตถุประสงค์การสอน 
  
4. มีจ านวนข้อครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน 

 แบบทดสอบ 
 ท้ายบทเรียน 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

 แบบทดสอบ 
 ท้ายบทเรียน 

 

แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
(15 นาที) 

 
 

จงท าเครือ่งหมายวงกลม  ลงบนค าตอบทีถ่กูทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 
1. G21 คือ การก าหนดหน่วยการท างานเป็น ..... 
 ก. ฟุต   ข. นิ้ว   ค. มม.  ง. ม. 
2. G91 คือ ก าหนดโหมดการท างานแบบ 
 ก. สัมบูรณ์ ข. ต่อเนื่อง ค. เส้นตรง ง. เส้นโค้ง 
3. จุดเริ่มต้นในการท างานของ (Work Origin Setting) คือ    
 ก.  G92 ข. G93  ค. G94  ง. G95 
4. ค าสั่งให้ทูลเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง โดยมีการแมชชีนชิ้นงานตามค่า 
 อัตราป้อนฟีด (Feed) ที่ก าหนดจากจุดเริ่มต้นหรือต าแหน่งปัจจุบัน 
   ไปยังต าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการ คือ  
    ก.  G00 ข.  G01 ค. G02  ง. G04 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

กระบวนการสอน 
รูปแบบ MIAP วิชาปฏิบัติ 

 
M 

 
I 

 
A 

 
P 

1 MIAP 

 
 

240 min  
 
 

สาธิต 
 

 
-Job Sheet 
-Evaluation Sheet 
 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 
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ใบสั่งงาน 
Job Sheet 

ใบสั่งงาน 
รายวชิา   งานแม่พิมพ์ตัด 1 
ชื่องาน    งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน 
วัสดุ      เหล็ก St 37 80X80 มม.  

ค าสั่ง  :  ให้นักศึกษา 
1. เจียระไนชิ้นงานด้วยเคร่ืองเจียระไน 
  ให้ได้ขนาดตามแบบ  
2. เขียนขั้นตอนและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ 
3. ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติ 5 ชั่วโมง 
 
ข้อควรระวงั 
ตรวจดูสภาพล้อหินเจียระไนก่อนใช้ทุกคร้ัง      

ล าดับขั้นตอนการท างาน วัสดุเคร่ืองมืออุปกรณ ์
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อนักศึกษา……………………………………. 
ห้อง/ชั้น........................................ 

 
ผู้ควบคุม…………………………………………. 
วันที่............................................... 

ใบประเมินผล 
Evaluation Sheet 

 
ใบประเมนิผล 

รายวชิา  งานแม่พิมพ์ตัด 1 
ชื่องาน   งานเจียระไนแผ่นปลดชิ้นงาน 

ที่ จุดพิจารณา ผลการปฏิบัติ หมายเหต ุดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 ชิ้นงานได้ฉากทุกด้าน 
2 ความละเอียดผิวตามแบบก าหนด 
3 ความเรียบร้อยงานส าเร็จ/ลบคม 
4 ความรับผิดชอบการท างาน 
5 การจัดเก็บเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 
6 ความสะอาด/ความปลอดภัย 
7 เวลาที่ใช้ในการท างานจนส าเร็จ 

รวม 
ผลการพิจารณา 
................................................................................................................ 
หลักเกณฑ์ใหค้ะแนน  ดีมาก   ได้ 10 คะแนน  ดี ได้ 7 คะแนน  พอใช้ ได้ 5 คะแนน      
               ปรับปรุง ได้  3 คะแนน  ไมม่ีงานส่ง ได้ 0 คะแนน 
 
ชื่อนักศึกษา………………………………………… 
ห้อง/ชั้น............................................ 

 
ผู้ควบคุม …………………………………… 
วันที่.......................................... 

 
          

(Evaluation Sheet) 
 

                              1 
                                      
 
      St. 37  180 x 40 mm. 2              :             

 
 
 
 
 
                               

    3   . 

1.                                   
2.                                        
3.                             6         

 

                  ARC   
                          
                              

                                              
1.                                 
2.                              
3.                               
4.                                
5.        
    
    
             : 

 
 
 

             :           : 
    /     :        : 
 

 
 

 
           

(Job Sheet) 
 
                              1 
                                      
 
      St. 37  180 x 40 mm. 2              :             

 
 
 
 
 
                               

    3   . 

1.                                   
2.                                        
3.                             6         

      !! 
                 ARC                    
                                            
 

                                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             :           : 
    /     :        : 
 
 

 

 

         
(Lab Sheet) 

 

        :               1. 
        :                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                  1.                        0.05   .     1     

2.                                     5      
              1. 
 2 
 3. 
 

                             (  .) 
A B C D E F G 

VC-01        
VC-02        
VC-03        
VC-04        
VC-05        

        
             :           : 
    /     :        : 
 
 

 

a 

b 

d 

c 

e
 

f 

g
 

VC-xx 

 

                
(Evaluation Sheet) 

 

        :               1. 
        :                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
                                                              
                                         0.05   .   
 

                             (  .) 
A B C D E F G 

VC-01        
VC-02        
VC-03        
VC-04        
VC-05        
        

        
  /         
  
  
  
             :           : 
    /     :        : 
 

 

a 

b 

d 

c 

e
 

f 

g
 VC-xx 
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับ 
ใบสั่งงานและใบประเมินผล 

 
1. ค าสั่งต่างๆ ในใบสั่งงานต้องชัดเจน 
    ให้ท าอะไร แค่ไหน อย่างไร 
2. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติจะต้อง 
   ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ของงานนั้น 
3. เกณฑ์การประเมินผล จะต้องน าไปสู่ 
   การปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้อง 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

time 

Obj 
M 
I 

A 
P 

L 
Q 
S 

MIAP 1 MIAP 2 

Work Sheet 2 Work Sheet 1 

1-3 4-5 
0 60 120 

ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
และใบสั่งงาน (Job Sheet) 

การระบุใบงาน/แบบทดสอบ/ใบส่ังงาน 
ในแผนการสอน  

แผนการสอน 
 

 ค. แผนปฏิบัตกิาร 
 
  
 
  
  
Inf 

1 -2 วัตถุประสงค์ 
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 

ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 

สร้างแบบฝึกหัด หรือใบสั่งงาน/แบบประเมินผล 
ข. ใบสั่งงานและ ใบประเมินผล 
   (เหลาดินสอใหม่ 12 แท่ง ให้ได้

ขนาดตามข้อก าหนด ภายใน
เวลา 10 นาที) 

ก. แบบฝึกหัด (บอกชื่อและหน้าที่
ส่วนประกอบส าคัญของกบเหลา
ดินสอแบบตั้งโต๊ะได้ถูกตอ้งอย่าง 

   น้อย 5 ชื่อ)  

เอกสารประกอบการสอน 

12 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 30 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร ์พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 การสร้างแผนบทเรียน  
 (การสอนรูปแบบ MIAP) 

ชุดที่ 13 

แผน 
-บทเรียน 
-การสอน 
-การจัดการเรียนรู ้

ต่อไปนี.้.. 

คือ สิ่งเดียวกัน !! 

(LESSON PLAN) 

แผน 
บทเรียน 

เป็นเอกสาร ก าหนดรายละเอียดไว้ 
ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป 
อย่างมีเป้าหมาย 

แผน 
บทเรียน 



แผนบทเรียน ในท่ีนี้... 
ใช้เป็นแผนส าหรับการจัดการเรียน 
การสอนในสัปดาห์หนึ่ง ๆ หรือ ใน 
ครั้งหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

แผน 
บทเรียน 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: แผนการสอน 
  (แต่ละครั้ง) 

 
แผนการสอน 

 
 วิชา...............................................................................ระดบั.................. 
 เร่ือง..............................................................................เวลา............นาท ี
  
 
 ...................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................... 
  
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
  
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................. .................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
  

ก. วัตถุประสงค์การสอน ความส าคัญ 

ข. การน าเข้าสู่บทเรียน ค าถาม 

ค. แผนปฏิบัติการ 

ง. สิ่งที่แนบมาด้วย 

แผนบทเรียน 

1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

วิชา 

เร่ือง 

ระดับ 

เวลา นาที 

ก. ความสามารถ ข. รายละเอียดระบุไว้ใน 

2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

รายการวัตถุประสงค์ 

รายละเอียดของวิชา 

แผนบทเรียน 



ก. อุปกรณ์ช่วยสอน ข. ค าถามประกอบ 

3. การปฏิบัติการ 

การน าเข้าสู่บทเรียน 

ตัวอย่างค าถาม 

2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

แผนบทเรียน 

3. การปฏิบัติการ 
เวลา (x นาที) 

4. สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย 

รายละเอียดการปฏิบัติการ 

หมายเลขวัตถุประสงค์ 
ขั้นสนใจปัญหา 

บรรยาย 
ถามตอบ 
สาธิต 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

ขั้นพยายาม 
ขั้นส าเร็จผล 

กระดานด า 
แผ่นใส 
ของจริง 
ใบงาน 
ใบทดสอบ 

อุปกรณ ์
ช่วยสอน 

แผนบทเรียน 

คร้ังนั้นจะสอนเป็นกี่รอบ ? (กี่ MIAP) 
วิชาทฤษฎ ี

 
M-I-A-P (2) 

 

 
M-I-A-P (3) 

 

 
M-I-A-P (1) 

 

180 นาที 

60 นาที 60 นาที 60 นาที 

จัดการสอน 3 คาบ ๆ ละ 60 นาที 

แผนบทเรียน 

 การวางแผนบทเรียน 

(ฝึกทักษะ) 
A-P 

 

(หัวงาน) 
M-I 

 

360 นาที 

60 นาที 300 นาที 

แผนบทเรียน 

วิชาปฏิบัติ สอนทฤษฎี 1 คาบ และปฏิบัติ 5 คาบ 

 การวางแผนบทเรียน 



(ฝึกทักษะ) 
A-P 

 

(ทฤษฎี) 
M-I-A-P 

 

360 นาที 

60 นาที 300 นาที 

(หัวงาน) 
M-I 

 

แผนบทเรียน 

 การวางแผนบทเรียน 

วิชาปฏิบัติ สอนทฤษฎี 1 คาบ และปฏิบัติ 5 คาบ 

 สิ่งที่ต้องมีในแผนบทเรียน 

1. รายการวัตถุประสงค์การสอน 

3. ใบเน้ือหา/Operation Sheet 
4. ใบงาน (แบบฝึกหัด)/ใบสั่งงาน 
5. ใบทดสอบท้ายบทเรียน 
6. สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน 
7. อื่น ๆ (ตามข้อก าหนด) 

2. วิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 

แผนบทเรียน 

แผนบทเรียน 

1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

วิชา 
เรื่อง 

ระดับ 
เวลา นาที 

ก. ความสามารถ ข. รายละเอียดระบุไว้ใน 

1. วัตถุประสงค์การสอน 

:  Technical Drawing I  
:  Section  

:  ปวช. 1 
:  100 

1. บอกเหตุผลและความจ าเป็นในการ Section ได้ 
2. บอกหลักการส าคัญในการเขียนภาพตัดเต็มได้ 
3. เขียนภาพฉายตัดเต็มจากภาพ 3 มิติที่ก าหนดให้ ถูกต้อง 90% 
4. บอกหลักการส าคัญในการเขียนภาพตัดคร่ึงได้ 
5. เขียนภาพฉายตัดคร่ึงจากภาพ 3 มิติที่ก าหนดให้ ถูกต้อง 90% 
6. บอกหลักการส าคัญในการเขียนภาพตัดพิเศษได้ 

7. เขียนภาพฉายตัดพิเศษจากภาพ 3 มิติที่ก าหนดให้ ถูกต้อง 90% 

IS-1, WS-1,  TS 
IS-2, WS-1,  TS 
WS-1,  TS 
IS-3, WS-2,  TS 
WS-2,  TS 
IS-4, WS-3,  TS 
WS-3,  TS 

2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

ก. อุปกรณ์ช่วยสอน ข. ค าถามประกอบ 
2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

- ชิ้นงาน A มีรูปทรงภายในเป็นอย่างไร 
- รูปทรงภายในชิ้นงาน B เป็นอย่างไร 
- จากภาพ เห็นเม็ดมะนาวก่ีเม็ด 

A B 

- รูปภายนอกของชิ้นงาน C เป็นอย่างไร 
- การตัดควรตัดอย่างไร จึงจะเห็นทั้ง 
  รูปร่างภายนอกและภายในพร้อมกัน 

- ส่ิงที่ต้องการแสดงในการตัดชิ้นงานนี้ 
   คือ อะไร 
- ดังนั้น การตัดชิ้นงาน ควรตัดแนวไหน ? 

C D 

E 



3. การปฏิบัติการ 
เวลา (นาที) 

4. ส่ิงที่แนบมาด้วย     IS 1-4,  WS 1-2,  TS, แผ่นใส 1-2, Chalkboard Layout 1   

หมายเลขวัตถุประสงค์ 
ข้ันสนใจปัญหา 

บรรยาย 
ถามตอบ 
สาธิต 

ข้ันศึกษาข้อมูล 

ข้ันพยายาม 
ข้ันส าเร็จผล 

กระดานด า 
แผ่นใส 
ของจริง 
ใบงาน 
ใบทดสอบ 

อุปกรณ์ 
ช่วยสอน 

3. การปฏิบัติการ 

120 100 50 0 
1-4 5-7 1-7 

ตัวอย่าง 

แผนบทเรียน 
เป็นใบน า 

ใบเนื้อหา 
เรียงต่อมา 

ใบเนื้อหา 
เรียงต่อมา 

ใบเนื้อหา 
เรียงต่อมา 



หลังใบเนื้อหา 
เป็นใบงาน 

เรียงล าดับ 
ใบงาน 

หลังใบงานเป็น 
ใบทดสอบท้ายบทเรียน 

อาจมีเอกสาร 
อื่น ๆ ประกอบ 

แนบสื่อที่ใช้ 
ไว้ส่วนหลัง 

สร้างแผนบทเรียนลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 

สร้างแผนปฏิบัติการสอนวิชาทฤษฎี  
ด้วยวิธีการสอนรูปแบบMIAP โดย..... 
 
1. มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน ช่วงละ 10 นาที 
2. แบ่งการสอนออกเป็น 2 MIAP  
  >MIAP ท่ี 1  วัตถุประสงค์ข้อ 1-2   
  >MIAP ท่ี 2  วัตถุประสงค์ข้อ 3-4 
3. เวลาในการเรียนการสอน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. แบบฝึกหัดของแต่ละ MIAP ใช้เวลาท า 10 นาที  

เอกสารประกอบการสอน 

13 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมท่ี 35 นาที 



 
แผนการสอน 

 
 ค. แผนปฏบิัตกิาร 
 
  
 
  
  
Inf 

1 -2 วัตถุประสงค ์
เวลา (นาที) 

Motivation 
L 
Q 
S 

Application 
Progress 

Media 
CL 
WS 
TS 

3 -4 
50 100 120 0 

1 -4 

โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

ชุดที่ 14  
 สารสนเทศที่ใช้ในการเขียน 
 และวิธีการอ้างอิง  

 
ใช้สารสนเทศในส่วนประกอบหลัก ดังนี้ 
ก. ส่วนน าหรือส่วนหน้า 
   (ค าอธิบายรายวิชา/โครงการสอน) 
ข. ส่วนเนื้อหา 
   (เนื้อหาในแผนการสอน/สื่อต่าง ๆ ที่ใช้) 
 
ต้องการเอกสารอ้างอิง !! 
 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

สารสนเทศต่าง ๆ ใน 
เอกสารประกอบการสอน 

ศึกษาหรือหาได้จาก : 

เนื้อหาและสื่อต่าง ๆ ใน 
เอกสารประกอบการสอน 

1.  หนังสือ/ต ารา 
2. วารสารทางวิชาการ 
 2.1 บทความวิชาการ 
 2.2 บทความวิจัย 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ 
5. ข้อมูลโดยการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

1. คัดลอกข้อความ  
2. ย่อความ  
3. สรุปใจความ 
4. ถอดความโดยตัวผู้เขียน 

การเสนอข้อมูลจากเอกสาร 
และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง..... 

เนื้อหาต่าง ๆ ส าหรับ 
เอกสารประกอบการสอน 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 
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การอ้างอิง (Reference) 
  
 - เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่น ามาใช้นั้น 
   มีความน่าเชื่อถือ 
 - เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่กล่าวถึงสามารถ 
   ยืนยันหรือพิสูจน์ได้ 
 

เนื้อหาต่าง ๆ ส าหรับ 
เอกสารประกอบการสอน 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
  
1. ระบบ นาม-ปี  
    (Author-Date) 
  
 

 
2. ระบบ ตัวเลข  
    (Number System) 
 

เนื้อหาต่าง ๆ ส าหรับ 
เอกสารประกอบการสอน 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

 อัปสร เสถียรทิพย์ (2521, 58) สรุปคุณสมบัต ิ
 ของสื่อมวลชนไว้ดังนี้ คือ สามารถ... 

 1. แพร่ข่าวสารสู่ผู้รับจ านวนมากในเวลารวดเร็ว 
 2. ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีฝังลึกได้ 
 3. เพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 4. สร้างบรรยากาศท่ีท าให้เกิดการพัฒนา 
 5. ขยายโลกทัศน์ประชาชนให้กว้างขวางยิง่ขึ้น 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ระบบนาม-ปี 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

.....สามารถแบ่งการวิจัย ตามจุดมุ่งหมายใน 
การท าวิจัยได้ 3 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเพื่อ 
ค้นหา เชิงพัฒนา และการวิจัยเชิงสังเคราะห์ 
(เทียนฉาย, 2541: 18) 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ระบบนาม-ปี 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 
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ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สอศ. กับ สจพ. 
ฉบับที่ 2 ปี 2548-2552 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ [4] 

(1) เพื่อพัฒนาบุคลากร สังกัด สอศ. ให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการท างานวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ระบบตัวเลข 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

     การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง 
กระบวนการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามความสนใจ ความสามารถ โดยการเชื่อมโยง 
เนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย 
กัน ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ไปสร้างงาน แก้ปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ด้วยตนเอง [7] 

การอ้างอิงในเนื้อหา 
ระบบตัวเลข 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

ภาพที่ 24 ราคาน้ ามันเบนซินโดยเฉลี่ย ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2553 
ที่มา : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [18] 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: การอ้างอิงสื่อต่างๆ 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: เอกสารอ้างอิงทา้ยหน่วย/เรื่อง 

 
เอกสารอา้งองิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[1] เดชน์ เทียม รัตน์แล ะกานตส์ุดา มาฆ ะศิรานนท์ .  วินัยส  าหรับองค์การเรียนรู้.  
   พิมพ์ครั้งที่ 3 .  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ เอ็กซ์เป อรเ์น็ท,  2545 .   
[2] วิฑูรย์ สิม ะโ ชคดี .  คุณภ าพ ค ือ การเรียนรู้ .  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

สม าค มส ่งเสริมเทคโ นโ ล ยี (ไทย-ญี่ปุ่น ),  2543 .   
[3]  Senge, M. Peter. The Fifth Discipline : The Art    
   Practice of the learning Organization. New York:  
   Doubleday, 1990. 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 
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เอกสารอา้งองิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[4] Lowe, Geoff. Improvement through Inspection.    
   Paper presented at the British Educational  
   Research Association Annual Conference.   
   (September 11-14, 1997) : p 35-44. 
[5] สุวิม ล  ว่องวานิช แ ล ะนงล ักษณ์ วิรัช ชัย .  รายงานการป ระเมินการป ฏิรูป 
    การเรียนรู้ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา .  พิมพค์รั้งที่ 2.   
    กรุงเทพมหานคร : โ รงพิมพ์คุรสุภ าล าดพร้าว ,  2548 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง เอกสารประกอบ 

การสอน 
 
: เอกสารอ้างอิงทา้ยหน่วย/เรื่อง 

ใบเนือ้หาที ่8 
 
7. สรุปบทเรียน 
 การที่จะให้ผู้เรียนท างานใน Job หน่ึง ๆ ให้ส าเร็จผลนั้น 
จะต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมคีวามสามารถ (Task) ตามที่งาน 
นั้นต้องการ อย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึง Task ต่าง ๆ ของงาน 
(Job) หนึ่ง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า Task บางอันจะต้องจัดการเรียน
การสอนหรือการฝึกจริงเพราะเป็น Task ที่ยากในการเรียนรู้ แต่ทว่า
บาง Task อาจไม่จ าเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกก็ได้ 
ทั้งนี้เพราะว่าเป็น Task ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนอาจเรียนรู้ได้ 
เองจากการท างาหรือจากการเรียนการฝึก Task อื่น ๆ มา  
       ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจว่า Task ใดบ้างควรจัดการเรียน
การฝึก Task ใดควรตัดออกไปในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา จ าเป็น 
ที่จะต้องมีการประเมินความส าคัญของ Task แต่ละอันเสียก่อน โดย
พิจารณาประเด็นต่าง ๆ คือ (1) ความส าคัญต่องาน (2) ความถ่ีใน
การใช้ท างานและ (3) ความยากในการเรียนหรือการฝึก การตัดสินใจ
ท าโดยดูที่ คะแนนความส าคัญต่องาน เป็นประเด็นแรก จากนั้นจึงมา
พิจารณาความยากในการเรียนการฝึก และดูความถ่ีในการใช้งานเป็น
ประเด็นสุดท้าย  
        

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

ใบเนือ้หาที ่9 
 
7. สรุปบทเรียน (ต่อ) 
 การประเมินความส าคัญของ Task นอกจากจะให้ข้อมูลว่า 
Task ใดควรจัดการเรียนการฝึกหรือไม่แล้วนั้น ยังจะมีประโยชน์ในการ
จัดล าดับบทเรียนในการเรียนการสอน และความละเอียดลึกซึ้งของการจัด 
การเรียนการสอนอีกด้วย  
  
8. เอกสารอ้างอิง 
 [1] Mager, R.F. and Beach, K.M, Developing 
Vocational Instruction, Belmont; Fearon 
Publishing, 1967.  
       [2] Romiszowski, A.J. Designing 
Instructional Systems, New York; Nichols 
Publishing, 1981.  
 
 
 
 
 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

ในใบเนื้อหาหน้าสุดท้าย 

เขียนเอกสารอ้างอิงของแต่ละบทเรยีน (1 บทเรียน) 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] …………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………….. 
[2] ………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………….. 
[3] ……………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
  

เอกสารประกอบการสอน 

14 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 15 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร ์พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 ในการเรียน 
  

ชุดที่ 15 

   การวัดผล  
   (Measurement) 
 
 การประเมินผล  
 (Evaluation) 

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 

การวัดผล  
(Measurement) 

กระบวนการในการก าหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ์ท่ีมี   
ความหมาย แทนคุณลักษณะของสิ่งท่ีต้องการจะวัด     
โดยใช้เครื่องมือท่ีมีมาตรฐานไปท าการวัด 

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 

การวัดผล 
(Measurement) 

คุณลักษณะท่ี
ต้องการวัด 
 
- ความยาว 
- น้ าหนัก 
- แก้ปัญหา 

เครื่องมือวัด 
 
 
- ตลับเมตร 
- ตาชั่ง 
- ข้อสอบ 

สัญลักษณ์ท่ีมี 
ความหมาย 
 
- นิ้ว ฟุต หลา 
- กิโลกรัม  
- คะแนน 

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 
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เป็นกระบวนการในการวินิจฉัย  ตัดสินคุณค่าของวัตถุ    
สิ่งของ เหตุการณ์ หรือบุคคล โดยการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการวัดผลว่า ใช้ได้หรือไม่ได้ สอบได้หรือสอบตก 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

การวินิจฉัย
ตัดสินผล 

 

- สั้นไป 
- หนักไป 
- สอบผ่าน  

เกณฑ์ก าหนด 
 
 
- 100 นิ้ว 
- 47 กิโลกรัม 
- 50 คะแนน  

ข้อมูลจาก 
การวัดผล 

 
- 98 นิ้ว 
- 67 กิโลกรัม 
- 65 คะแนน  
 

แบบทดสอบที่ดีมีคุณลักษณะ 

อย่างไร ? 

ลักษณะของข้อค าถาม 

1. จงอธิบายวิธีเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    โดยสังเขป 
2. ส่วนประกอบท่ีส าคัญมากท่ีสุดของวัตถุประสงค์ 
    การสอนหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร 
3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วย TASK, 
    CONDITION, STANDARD ค าว่า “CONDITION”  
    แปลว่าอะไร 
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการก าหนด  
    ระดับของพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ 
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สรุปลักษณะของข้อค าถาม 

1. กว้าง หมายถึง ค าถามท่ีสามารถตอบถูกได้ 
   หลาย ๆ ค าตอบ หรือหลายแนวทาง 
2. แคบ หมายถึง ค าถามท่ีถามชี้เฉพาะเจาะจง 
   มีค าตอบท่ีเด่นชัดเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
3. ไม่มีคุณค่า หมายถึง ค าตอบไม่สามารถใช้ใน 
   การตีความถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
4. ก ากวม หมายถึง ค าถามท่ีฟังหรืออ่านแล้วไม่ 
   สามารถตีความได้ว่าให้ตอบแนวไหนอย่างไร 

วัตถุประสงค ์ นักศึกษาจะสามารถอธิบายวิธีการเขียนเส้นและ 
    มุมต่าง ๆ ในงานร่างแบบ โดยใช้ไม้ทีและไม้เซ็ต 
                 ได้อย่างถูกต้อง 

ไม้ทีและไม้เซ็ต มีไว้เพื่อลากเส้นและ 
มุม วิธีสร้างมุม 60 องศา กับ
แนวระดับด้วยไม้ทีและไม้เซ็ต ท า
โดยวางไม้ทีในแนวขนานแล้วลาก 
เส้น จากนั้นจึงวางไม้เซ็ตขนาด
มุม 60 องศา บนไม้ที แล้วลาก 
เส้นต่อจากเส้นเติมที่ลากไว้ ก็จะ
ไดมุ้ม 60 องศา ที่ต้องการ 

ไม้ทีและไม้เซ็ต 

ไม้เซ็ต 

ไม้ที 

45/45 30/60 

1. จงอธิบายวิธีสร้างมุม 60 องศากับแนวระดับด้วยไม้ทีและไม้เซ็ต 
2. การสร้างมุม 75 องศากับแนวระดับ มีขั้นตอนการเขียนอย่างไร 
3. การสร้างมุม 15 องศากับแนวระดับ มีขั้นตอนการเขียนอย่างไร 

R A 

T 

วัตถุประสงค ์ นักศึกษาจะสามารถอธิบายวิธีการเขียนเส้นและ 
    มุมต่าง ๆ ในงานร่างแบบ โดยใช้ไม้ทีและไม้เซ็ต 
                 ได้อย่างถูกต้อง 

A 
ไม้เซ็ต 

ไม้ที 

45/45 30/60 

ลักษณะการถาม 
หรือค าถาม 

1. ถามค าถามเก่าในสิ่งท่ีเคยเรียน 
   ผ่านมาแล้วหรือมีประสบการณ์ 
   มาแล้ว 

ฟื้นคืนความรู้ 

ระดับความยาก 
ของค าถาม 

2. ถามค าถามใหม่ในสิ่งท่ีคล้ายกับ 
   สิ่งท่ีเรียนมาหรือมีประสบการณ์ 
   มาแล้ว 
3. ถามค าถามใหม่ ไปแก้ปัญหาใน 
   ลักษณะใหม่อาจใช้ประสบการณ์ 
   เก่าร่วมด้วย 

ประยุกต์ความรู้ 

ส่งถ่ายความรู้ 
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เร่ือง : วัตถุประสงค์การสอน 

1. บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 

2. แยกองค์ประกอบท่ีส าคัญของวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีมีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 

วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนสามารถที่จะ ....  

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 

1. บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 

2. แยกองค์ประกอบท่ีส าคัญของวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีมีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 

A 

T 

R 

เร่ือง : วัตถุประสงค์การสอน 

วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนสามารถที่จะ ....  

การสร้างแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี 

วัตถุประสงค์ :  

2. แยกองค์ประกอบที่ส าคัญของวัตถุประสงค ์
    เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 

ค าถาม 
1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีส่วนประกอบที่ส าคัญ    
   กี่ส่วน อะไรบ้าง 

R 

A 

T 

R 1.  บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 

3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 

ค าถาม 
2. จากวัตถุประสงค์ “นศ.ระบุค ากริยาที่สังเกตและวัดได้ 
   ได้อย่างถูกต้อง” Task ของวัตถุประสงค์ คือ อะไร 

A 

T 
A 

R 
วัตถุประสงค์ :  

2. แยกองค์ประกอบที่ส าคัญของวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 

1.  บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 
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วัตถุประสงค์ :  

1.  บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 
2. แยกองค์ประกอบที่ส าคัญของวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 
ค าถาม 
3. จากวัตถุประสงค์ “นศ.รู้จักค าถามประเภทต่างๆและ 
   ทราบวิธีการแบ่งระดับความยากของข้อค าถาม”ข้อ 
   บกพร่องวัตถุประสงค์คืออะไร สรุปและแก้ไขเป็นข้อๆ 

A 

T 
T 

R 
วัตถุประสงค์ :  

1.  บอกข้อควรค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรม ได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ 
2. แยกองค์ประกอบที่ส าคัญของวัตถุประสงค์ 
    เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
3. ปรับปรุงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีข้อความ 
    ก ากวมให้มีความหมายกระจ่างชัดเจนขึ้น 

ค าถาม 
4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
    อย่างไรบ้าง 

A 

T 
R 

R 

ค าถามที่ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ :  

1.  วัดพฤติกรรมผู้เรียนตรงตามพฤติกรรม 
    ที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
2.  มีระดับความยากของค าถามสอดคล้อง 
    กับระดับของวัตถุประสงค์ 

1. รถยนต์นั่งโดยท่ัวไป ท าโดยโลหะอะไร ? 
    (เหล็กเหนียว) 
2. การต่อหลอดไฟฟ้าในบ้าน มีการต่อแบบใด ? 
    (แบบขนาน) 
3. นาก เป็นโลหะผสมระหว่างอะไรกับอะไร ? 
    (ทองค ากับทองแดง) 
4. การศึกษาระดับ ปวช. หรือ ระดับปริญญาตรี 
    ต้องการครูท่ีมีวุฒิสูงกว่า ? 

ลักษณะบางค าถาม 
ในข้อสอบ  
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ค าถามที่มีความ 
เป็นปรนัย  

วัตถุประสงค์และข้อค าถาม 

    อธิบายถึงความโตมุมลิ่มสกัด ที่มีอิทธิพลต่อแรงต้าน 
    การตัดแยก ความแข็งวัสดุ และอายุการใช้งานคมตัด 

 เงื่อนไขของวัตถุประสงค์การสอน 3 อย่าง 
- แรงต้านการตัดแยกของวัสดุ 
- ความแข็งของวัสดุชิ้นงาน 
- อายุการใช้งานของคมตัด    

วัตถุประสงค์และข้อค าถาม 

    อธิบายถึงความโตมุมลิ่มสกัด ที่มีอิทธิพลต่อแรงต้าน 
    การตัดแยก ความแข็งวัสดุ และอายุการใช้งานคมตัด 

 เติมค าว่า อ่อน/แข็ง นาน/สั้น มาก/น้อย ลงในช่องว่าง  
 ข้างล่างที่มีความสัมพันธ์กัน 

___________ 
___________ 
___________ 
   

___________ 
___________ 
___________ 
   

- แรงต้านวัสดุ  
- ความแข็งวัสดุ 
- อายุของคมตัด    

 

แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
(20 นาที) 

 

• จงท าเครือ่งหมายวงกลม  ลงบนค าตอบทีถ่กูทีส่ดุเพียงขอ้เดียว 
• 1. G21 คือ การก าหนดหนว่ยการท างานเปน็ ..... 
•   ก. ฟุต  ข. นิ้ว  ค. มม.  ง. ม. 
• 2. G91 คือ ก าหนดโหมดการท างานแบบ 
•   ก. สัมบูรณ ์ข. ต่อเนือ่งค. เส้นตรง ง. เส้นโคง้ 
• 3. การก าหนดจุดเริม่ต้นในการท างานของ (Work Origin Setting) คือ    
•   ก.  G92 ข. G93 ค. G94 ง. G95 
• 4. ค าสั่งใหท้ลูเคลือ่นทีใ่นแนวเสน้ตรง โดยมีการแมชชนีชิน้งานตามคา่อตัราปอ้นฟดี (Feed)  
•    ที่ก าหนดจากจุดเริม่ตน้หรอืต าแหน่งปจัจบุนัไปยังต าแหนง่เปา้หมายทีต่อ้งการ คือ  
•      ก.  G00 ข.  G01 ค. G02 ง. G04 
• 5. เป็นค าสัง่ทีใ่ช้ในการเลอืกระนาบในการท างาน X–Y คือ  
•     ก. G19 ข.  G18 ค. G17 ง. G16 
• 6. การก าหนดอตัราความเรว็สปนิเดิลจะใช้โคด้ระบ ุG71 และ….ซึง่มหีนว่ยเปน็ มม./นาท ีคือ  
•   ก. G92 ข.  G94 ค. G95 ง.  G98 

1. วัดตรงตามวัตถุประสงค์การสอน 
     - พฤติกรรมที่ต้องการ 
     - ระดับความยาก 

3. ครอบคลุมหรือเป็นตัวแทนที่ดี 

2. มีความเป็นปรนัย 
      - ค าถามชัดเจน 
      - การให้คะแนนคงที่แน่นอน 

คุณสมบัติของ 
ค าถาม/ข้อสอบ  



7 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน (ภาคทฤษฎี) 
 
ข. คุณสมบัติของข้อสอบที่ด ี
 ก่อนจะน าไปใช้วัดผลจริง

พิจารณาได้จาก..... 
 1. ุุุุุุุุุุุุุ.. 
 2. ุุุุุุุุุุุุุ..  
 3. ุุุุุุุุุุุุุ..  
 4. ุุุุุุุุุุุุุ.. 
 

 
ก. ข้อสอบที่วัดได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
การสอนพิจารณาที่ 

 1. ุุุุุุุุุุ.. 
 2. ุุุุุุุุุุ..  
 3. ุุุุุุุุุุ..  
 4. ุุุุุุุุุุ.. 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 

15 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมท่ี 10 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

ชุดที่ 17  
 การเขียนบรรณานุกรม 
 และภาคผนวก  
  

 
ส่วนประกอบหลัก 
ก. ส่วนน าหรือส่วนหน้า 
   (อธิบายลักษณะของวิชา) 
ข. ส่วนเนื้อหา 
   (แผนการสอน/เอกสารอ้างอิง) 
ค. ส่วนท้ายหรือส่วนหลัง 
   (บรรณานุกรม/ภาคผนวก) 
 

เอกสารประกอบการสอน 

ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ 
เอกสารประกอบการสอน 

บรรณานุกรม (BIBLIOGRAPHY) 

> รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
   ที่น ามาประกอบการเขียนเอกสาร 
> จัดเรียงรายการตามล าดบัของตัวอกัษรและ 
   ตามด้วยวรรณยุกต์ 
> แสดงไว้หลังเอกสารการสอนสัปดาห์สุดท้าย 
    

รายการสารสนเทศ 
ในส่วนหลัง 

การเขียนบรรณานุกรม/
และการจัดท าภาคผนวก เอกสารประกอบ 

การสอน 
 
: บรรณานุกรม 

 
บรรณานกุรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์. วินัยส าหรบั
 องคก์ารเรยีนรู.้ พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  
 ส านักพิมพ์ เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2545.  
บุญชม ศรีสะอาด. การวจิยัส าหรบัคร.ู  กรุงเทพมหานคร :      
    ส านักพิมพ์ สุริยาสาส์น, 2546.  
วิฑูรย์ สิมะโชคดี.  คุณภาพคอืการเรยีนรู.้  พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 
2543.  

 

การเขียนบรรณานุกรม/
และการจัดท าภาคผนวก 
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เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: บรรณานุกรม 

 
BIBLIOGRAPHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Goetsch, L. David. Effective Supervision. New Jersey: 

 Prentice Hall, 2002. 

Lowe, Geoff. Improvement through Inspection. Paper 

 presented at the British Educational Research 

 Association Annual  Conference. (September 11-14,

 1997): p 35-44. 

Senge, M. Peter. The Fifth Discipline : The Art Practice 

 of the learning Organization. New York: Doubleday, 

 1990. 

 

การเขียนบรรณานุกรม/
และการจัดท าภาคผนวก  

ใบเนือ้หาที ่8 
Task Analysis 

 
 
7. สรุปบทเรยีน (ต่อ) 

การประเมินความส าคัญของ Task นอกจากจะให้ข้อมูล
ว่า Task ใด ควรจัดการเรียนการฝึกหรือไม่แล้ว  ยังมี
ประโยชน์ในการจัดล าดับบทเรียนในการเรียนการสอน และความ
ละเอียดลึกซึ้งของการจัดการเรียนการสอนด้วย  
  
8. เอกสารอา้งอิง 
 [1] Mager, R.F. and Beach, K.M, 
Developing Vocational Instruction, 
Belmont; Fearon Publishing, 1967.  
   [2] Romiszowski, A.J. Designing 
Instructional Systems, New York; Nichols 
Publishing, 1981.  
 
        

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 

 
ใบเนือ้หาที ่6 

Topic Analysis 
 

 
7. เอกสารอ้างองิ  
      

[1] สุราษฎร์ พรมจันทร์, การวัดผลทางการศกึษา, 
กรุงเทพมหานคร; คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2530.  

[2] Romiszowski, A.J. Designing 
Instructional Systems, New York ; 
Nichols Publishing Inc., 1981.  
 
 
 
 
 
        

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง  

ใบเนือ้หาที ่12 
Course Development Model 

 
 
9. เอกสารอ้างองิ  
 

[1] Romiszowski, A.J. Designing 
Instructional Systems, New York; 
Nichols Publishing, 1981.  

[2] UNESCO, Info. TVE 8 : 
Curriculum Development in Technical 
and Vocational Education, Paris; 1982.  

[3] Davies, I.K. Instructional 
Technique, New York; Mcgraw-Hill Inc, 
1981. 
 
 
 
 

การศึกษาสารสนเทศ 
และการเขียนอ้างอิง 
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บรรณานกุรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สุราษฎร์ พรมจันทร์, การวดัผลทางการศกึษา, กรุงเทพมหานคร; 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2530.  
Davies, I.K. Instructional Technique, New York; Mcgraw-Hill Inc, 

 1981. 

Mager, R.F. and Beach, K.M, Developing Vocational 

 Instruction, Belmont; Fearon Publishing, 1967.  

Romiszowski, A.J. Designing Instructional Systems, New York; 

 Nichols Publishing, 1981.  

UNESCO, Info. TVE 8 : Curriculum Development in Technical 

 and Vocational Education, Paris; 1982.  

การเขียนบรรณานุกรม/
และการจัดท าภาคผนวก เอกสารประกอบ 

การสอน 
 
: บรรณานุกรม 

องค์ประกอบของ  
ส่วนหลัง 

ภาคผนวก  
มีไว้ส าหรับแสดงเนื้อหาหรือเอกสาร 
ที่ไม่สามารถบรรจุในแผนบทเรียนได้ 
เนื่องจากเป็นส่วนขยายรายละเอียด 
เพิ่มเติมหรือเป็นข้อมูลประกอบในขั้น 
ตอนการสร้างให้น่าเชื่อถือมากขึ้น 
 
 

การเขียนบรรณานุกรม/
และการจัดท าภาคผนวก 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ 
รายวิชา “งานบ ารุงรักษารถยนต์” 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา “งานบ ารุงรักษารถยนต์” 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (ทฤษฎี) 
รายวิชา “งานบ ารุงรักษารถยนต์” 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบ 
การสอน 
 
: ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (ปฏิบัติ) 
รายวิชา “งานบ ารุงรักษารถยนต์” 

สาขาวิชาช่างยนต์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 

17 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 

 
ก. บรรณานุกรม คือ ........................................................................... 
    ............................................................................................................... 
ข. ภาคผนวกต่างๆ ส่วนหลังเอกสารประกอบการสอนมีดังนี้ 
    ............................................................................................................... 
    ............................................................................................................... 
    ............................................................................................................... 
    ............................................................................................................... 
 
 

อธิบาย 

10 นาที 
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 ผศ.ดร.สุราษฎร ์พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

: 09-11 พฤษภาคม 2554  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
 ภาคปฏิบัติ 
  

ชุดที่ 16 

การสอบภาคปฏิบัต ิ
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
หลักเกณฑ์การสร้าง  
แบบทดสอบ 

พิจารณางานท่ีส าคัญ 
     เป็นตัวแทนงานย่อย 
รวมงานย่อยหลายๆงาน  
    บูรณาการเข้าด้วยกัน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

การสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
หลักเกณฑ์การสร้าง  
แบบทดสอบ 

ใช้หลักการเดียวกันกับการสร้าง 
 ใบสั่งงาน (หรือ Job Sheet) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

การสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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INPUT PROCESS OUTPUT 
 
-การวางแผน 
-การเตรียมวัสดุ 
-เตรียมเครื่องมือ 
-ฯลฯ 
 

-การจับชิ้นงาน 
-การปฏิบัติงาน 
-กิจนิสัย  
  ฯลฯ 

 
-ชิ้นงาน 
-ผลงาน 
-ฯลฯ 
 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
สิ่งที่จะวัดและประเมินผล  
ภาคปฏิบัติ 

การให้คะแนน ท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี ้

1. การพิจารณาจุดต่าง ๆ  
   แล้วให้คะแนน 
2. การใช้เครื่องมือวัด ไปวัด  
   แล้วให้คะแนน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 

   โดยการพิจารณาแล้วให้คะแนน 
   (Subjective Valuation) 
  

เป็นการให้คะแนนโดยอาศัยการสังเกต 
แล้วใช้ความคิดเห็นความรู้สึกพิจารณา 
จุดท่ีวัดผล เช่น การเตรียมเครื่องมือ  
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความสะอาด 
ความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน 
หรือคุณภาพการใช้งาน เป็นต้น 

1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 

คะแนน 
10 

คุณภาพผลงาน 

6 
1 
0 

ผลงานดี ลักษณะส่วนใหญ่ดี ใช้งานได้ดี 
ผลงานพอใช้ ลักษณะพอใช้ ใช้งานได้ 
ผลงานไม่ดี ลักษณะไม่ดี ใช้งานไม่ได้ 
กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

โดยการพิจารณาแล้วให้คะแนน 
การให้คะแนน 1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 
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เป็นการให้คะแนน โดยพิจารณาที่ขนาด
ของชิ้นงาน (หรือผลงาน) จุดท่ีวัด เช่น 
ขนาดความยาว ขนาดมุม ความหยาบ
ผิว เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดไป
วัดหรือไปตรวจสอบได้ 

   โดยใช้เครื่องมือวัดแล้วให้คะแนน 
        (Objective Valuation) 
 

2 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 

คะแนน 
10 

คุณภาพผลงาน 

7 
3 
1 

ขนาดอยู่ในพิกัดก าหนดให้ 
อยู่นอกพิกัดไม่เกิน  25% ของก าหนด 
อยู่นอกพิกัดไม่เกิน  50% ของก าหนด 
อยู่นอกพิกัดเกินกว่า 50% ของก าหนด 

0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

โดยใช้เครื่องมือวัดแล้วให้คะแนน 
การให้คะแนน 2 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 

ตัวอย่าง 

คะแนน 
10 

ผลงานท่ีท าได้ 

7 
3 
1 

ขนาดตั้งแต่ 99.00 ไม่เกิน 101.00 มม. 
ขนาดตั้งแต่ 98.75 ไม่เกิน 101.25 มม. 
ขนาดตั้งแต่ 98.50 ไม่เกิน 101.50 มม. 
ขนาดตั้งแต่ 98.49 ไม่เกิน 101.51 มม. 

ขนาดความยาวชิ้นงานท่ีก าหนดให้ คือ 100  1 มม. 
ขนาด 25% ของ 1 มม. คือ 0.25 มม. 

0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
วิธีการให้คะแนน  
ภาคปฏิบัติ 

ตัวคูณ (Factor)  คือ  ค่าน้ าหนักของจุดที่น ามา 
    พิจารณา 
 จุดท่ีเน้นมาก 
   ควรมีน้ าหนัก 
   คะแนนความ 
   ส าคัญมาก  

  โดยใช้ตัวคูณ  
    1-5 เพิ่มความ 
    ส าคัญคะแนน 
    แต่ละจุด 

 จุดท่ีไม่ส าคัญ/ 
    ส าคัญน้อย 
    จะมีน้ าหนัก 
    คะแนนน้อย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การให้น  าหนักคะแนน  
(Weighting) 
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คะแนนเต็ม 
50 

ความส าคัญของงาน 

40 
30 
20 

 เป็นจุดท่ีส าคัญมาก 
 เป็นจุดท่ีส าคัญ 
 เป็นจุดท่ีส าคัญปานกลาง 
 เป็นจุดท่ีส าคัญน้อย 

10  เป็นจุดท่ีไม่ค่อยส าคัญ 

ตัวคูณ 
5 
4 
3 
2 
1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การให้น  าหนักคะแนน  
(Weighting) 

ตัวคูณ (Factor)  คือ  ค่าน้ าหนักของจุดที่น ามา 
    พิจารณา มีค่า 1-5 

1. เวลาท่ีใช้ในการสอบปฏิบัติ เป็นเวลาเฉลี่ย 
   ส าหรับการท างานน้ันให้ส าเร็จ  
2. อาจต่อเวลาสอบได้อีก แต่ไม่ควรเกิน 10% 
   ของเวลาก าหนดไว้  
3. เวลาท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีผลต่อการให้ 
   คะแนนด้วย 

เวลาในการท างาน (Working Speed) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การให้คะแนนเวลา  
(Working Speed) 

(1) จะเพิ่มเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนจากการสอบ 
     เกินกว่า 75% เท่านั้น 
(2) ในแต่ละ 2% ของเวลาท่ีเร็วหรือช้ากว่า 
     เวลาท่ีก าหนด จะเพิ่มหรือลด 1 คะแนน 
(3) การเพิ่มหรือลดคะแนน ไม่ควรเกินกว่า      
     5 คะแนน ส าหรับผู้สอบแต่ละคน 

การให้คะแนนเวลา 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การให้คะแนนเวลา  
(Working Speed) 

ใช้เวลาน้อยกว่า 
196 นาที 

เสร็จเร็วกว่าเวลาก าหนด 

192 นาที 
188 นาที 
184 นาที 

2% 
4% 
6% 
8% 

180 นาที 10% 

คะแนนเพิ่ม 
1 
2 
3 
4 
5 

ถ้าเวลาก าหนด คือ 200 นาที (2% คือ 4 นาที) 
เวลาในการท างาน (Working Speed) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การให้คะแนนเวลา  
(Working Speed) 
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40 1. การเตรียมเครื่องมือครบถ้วน 
2. การท างานครบตามขั้นตอน  
3. ขนาดความยาว 50 1 มม. 
4. ขนาดมุม A โต 45 องศา 
5. ขนาดความยาว 40 1 มม. 

4 
5 
5 
3 
4 

50 
50 
30 
40 

คะแนน จุดพิจารณา ได้ ผล/ 
ขนาด ตัวคูณ 

เต็ม ได ้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
ใบประเมินผลการสอบ  
ภาคปฏิบัติ 

คะแนน 

50 

จุดพิจารณา 

1.  xxxxxxxx 
2. ขนาด  12.5 มม. 
3. xxxxxxxx 
4. xxxxxxxx 
5. xxxxxxxx 

ได้ 

6 
10 
7 
7 
10 

ผล/ 
ขนาด ตัวคูณ 

5 
5 
4 
2 
3 

เต็ม ได ้
30 

50 50 
40 28 
20 14 
30 30 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
ใบประเมินผลการสอบ  
ภาคปฏิบัติ 

เปอร์เซ็นต์ท่ีได้  = 
คะแนนท่ีได้ 
คะแนนเต็ม 

X 100 

การคิดคะแนนการสอบ 
ภาคปฏิบัต ิ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การประเมินผลสอบ  
ภาคปฏิบัติ 

คุณภาพผลงาน 

ดีทุกจุด ใช้งานได้ ท างานได้ 

เปอร์เซ็นต์ 

อยู่ในขั้นใช้ได้ ท างานได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับต่ า ใช้งานไม่ได้ 

 90 ขึ้นไป 
 75 ถึง 89 
 60 ถึง 74 
 30 ถึง 59 

งานไม่ส าเร็จ ไม่มีผลงาน  ต่ ากว่า 30 

ระดับ 
คะแนน 

A 
B 
C 
D 
F 

การประเมินผลเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ได้กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 

 
การประเมินผลสอบ  
ภาคปฏิบัติ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) 
 
  จากภาพด้านซ้ายมือ ให้ 

ก. สร้างแบบทดสอบ 
    ภาคปฏิบัติ 
    ข. สร้างใบประเมินผล 
    การปฏิบัติงาน 
 ค. ใช้เวลาปฏิบัติ 30 นาที  

 

การหุงข้าวด้วยหม้อหุงไฟฟ้า 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 

16 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมท่ี 25 นาที 



 
 ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

 

 
 การพิจารณาคุณภาพ  
 เอกสารประกอบการสอน 
  

ชุดที่ 18 

: 09-11 พฤษภาคม 2554   
ส่วนประกอบหลัก  
ก. ส่วนน าหรือส่วนหน้า 
   (อธิบายลักษณะทั่วไปของวิชา) 
  ข. ส่วนเนื้อหา 
        (รายละเอียดแผนการสอน) 
ค. ส่วนท้ายหรือส่วนหลัง 
   (บรรณานุกรม/ภาคผนวก) 
 

เอกสารประกอบการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
1. ปกนอก/ปกใน  

  
จะต้อง :  1. มีชื่อวิชาและรหัสวิชาครบถ้วนตามหลกัสูตร     
      2. มีชื่อและนามสกุล หน่วยงานของผู้จดัท า 
      3. ระบุปี พ.ศ. ที่จัดท า 
  4. พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบและประณีตสวยงาม  
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

 
จะต้อง :  1. มองเห็นสว่นประกอบของเอกสารในภาพรวม  
      2. เห็นกระบวนการหรือขัน้ตอนในการจดัท า 
      3. อธิบายที่น่าเชื่อถือถึงการตรวจสอบคุณภาพ 
  4. ควรสั้นกะทัดรัดชัดเจน ได้ใจความสมบูรณ์ 
 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
2. ค าน า  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 



ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
3. สารบัญ  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
จะต้อง :  1.  จัดแยกสัดสว่นเป็นบทเป็นตอนอยา่งชัดเจน  
      2.  ให้หมายเลขหน้าตรงกับหัวขอ้ของเนื้อหา 
      3. ข้อความพิมพ์ถูกต้องตรงตามเนื้อหาในเลม่ 
  4. จัดระยะย่อหน้า วรรคตอน เหมาะสม  
 

เอกสารประกอบการสอน 

 
จะต้อง :  1. มีจุดประสงค์รายวิชาตามหลักสูตรก าหนด   
      2. มีมาตรฐานรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด  
      3. มีค าอธิบายรายวิชาตามหลกัสตูรก าหนด  
  4. พิมพ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
4. สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

 
จะต้อง :  1. ก าหนดชื่อเร่ืองหรืองานทีจ่ะสอนชัดเจน  
      2. แจกแจงการใช้เวลาในการสอนเหมาะสม 
      3. จัดล าดับหัวเรื่องหรืองานอยา่งเหมาะสม 
  4. สอนครบถ้วนตามสิ่งที่ก าหนดให้ในรายวชิา 
 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
5. โครงการสอนตลอดภาคเรียน  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

 
จะต้อง :  1. ก าหนดการวัดและประเมนิผลเหมาะสม 
      2. อธิบายวิธีการวัดและประเมนิผลชัดเจน  
      3. มีเกณฑ์เพื่อการประเมินผลทีช่ัดเจน 
  4. เป็นไปตามกรอบท่ีหลักสตูรก าหนดไว้ 
 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
6. การวัดและประเมินผลทั้งรายวิชา  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 



 
จะต้อง :  1. สร้างรูปแบบค าแนะน าการใช้น่าสนใจ  
      2. อธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้ท่ีชัดเจน 
      3. ใช้ภาษาที่กะทัดรัด อ่านเข้าใจไดง้่าย 
  4. เรียงล าดบัเนื้อหาการอธิบายเหมาะสม 
 

ก. ส่วนน า/ส่วนหน้า ประกอบด้วย 
7. ค าแนะน าในการใช้เอกสารฯ  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผน/ชุดการสอนประกอบด้วย  
1. ชื่อเรื่อง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น 
2. วัตถุประสงค์การสอน 
3. ใบเนื้อหา/ใบขั้นตอนการปฏบัิติงาน 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
6. แบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบประเมนิผล 
7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (ถ้ามี) 
8. เอกสารอา้งองิ (ในแต่ละหัวข้อเรื่อง)  

เอกสารประกอบการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
1. ชื่อเรื่อง/งาน/หน่วย ของแผนนั้น  

 
จะต้อง :  1. ก าหนดชื่อเรื่อง/ชื่องานมีกรอบท่ีชัดเจน   
      2. ก าหนดระยะเวลาสอนตรงตามหลักสูตร 
      3. ระบุชั้นปีหรือระดับผู้เรียนเอาไวค้รบถ้วน 
  4. รูปแบบและต าแหน่งการพิมพ์ถูกต้อง 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
2. วัตถุประสงค์การสอน  

 
จะต้อง :  1. ข้อความชัดเจน วัดและสังเกตพฤตกิรรมได้ 
      2. มีองค์ประกอบครบถ้วนตามความจ าเป็น 
      3. มีจ านวนข้อครอบคลุมเรื่องหรืองานนั้น ๆ 
  4. ก าหนดมาตรฐาน/เงื่อนไขไว้เหมาะสม 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 



ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
3. ใบเนื้อหา/ใบขั้นตอนการปฏบัิติงาน  

 
จะต้อง :  1. มีเนื้อหาตามวัตถุประสงค์อยา่งครบถ้วน  
      2. น าเสนอด้วยภาพหรือข้อความเขา้ใจงา่ย 
      3. จัดสัดส่วน วางรูปแบบ อย่างเหมาะสม 
  4. จัดพิมพ์อยา่งประณีต ครบถ้วน ไม่มีที่ผิด  
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 
จะต้อง :  1. ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา 
      2. อธิบายขั้นตอนและแผนด าเนินการท่ีชัดเจน 
      3. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมสี่วนรว่มในบทเรียน 
  4. มีการตรวจสอบและปรับแต่งการเรียนรู้ผูเ้รียน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
5. สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  

 
จะต้อง :  1. เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวิธีสอนและเนือ้หา  
      2. เลือกใช้สื่อมคีวามคุ้มค่าทางวิชาการ 
      3. มีการออกแบบจัดสร้างตามหลกัวิชาการ 
  4. มีความคล่องตัวในการน าไปใช้และการเก็บ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
6. แบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบประเมนิผล  

 
จะต้อง :  1. เลือกใช้ชนิดของขอ้สอบเหมาะกับการฝึกหดั  
      2. มีจ านวนข้อเพียงพอตามเนือ้หาที่สอนไป 
      3. มีความเป็นปรนัยท าง่ายและตรวจผลงา่ย 
  4. ก าหนดระยะเวลาในการท าไว้เหมาะสม 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 



ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (ถ้ามี)  

 
จะต้อง :  1. เลือกใช้ชนิดของขอ้สอบเหมาะกับการทดสอบ  
      2. มีจ านวนข้อครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน 
      3. มีความเป็นปรนัยท าง่ายและตรวจผลงา่ย 
  4. ก าหนดระยะเวลาในการท าไว้เหมาะสม 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ข. ส่วนเนื้อหา แต่ละแผนการสอนประกอบด้วย  
8. เอกสารอ้างองิ (ในแต่ละหัวข้อเรื่อง)  

 
จะต้อง :  1. เขียนอ้างองิในเนื้อหาตามรูปแบบที่ก าหนด  
      2. อ้างอิงสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเช่ือถือ 
      3. เขียนชื่อรายการอา้งองิถูกต้องครบถ้วน 
  4. สามารถสืบค้นข้อมลูตามการอา้งอิงไดค้รบ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารประกอบการสอน 

ค. ส่วนหลัง/ส่วยท้าย ประกอบด้วย 
1. บรรณานุกรม 
2. ภาคผนวก 
 - รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพ 
 - แบบประเมินคุณภาพเอกสาร  
 - ตัวอย่างแบบทดสอบ  
 - ตารางประกอบ/มาตรฐานต่างๆ 
 - อื่น ๆ 

 

เอกสารประกอบการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ค. ส่วนหลัง/ส่วยท้าย ประกอบด้วย 
1. บรรณานุกรม 

  
จะต้อง :  1. มีรายการครบถ้วนตามทีอ่้างองิไว้ทั้งหมด   
      2. จัดเรียงล าดบัชื่อถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 
      3. สามารถสืบค้นได้จริงครบถ้วนทุกรายการ 
  4. เป็นสารสนเทศที่น่าเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 
 

เอกสารประกอบการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 



ค. ส่วนหลัง/ส่วนท้าย ประกอบด้วย 
2. ภาคผนวก (ถ้ามี) 

  
จะต้อง :  1. จัดแบ่งภาคผนวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  
      2. เรียงล าดบัภาคผนวกตามเนื้อหาใช้งาน 
      3. น าเสนอข้อมูลในแต่ละภาคผนวกเหมาะสม 
   
 

เอกสารประกอบการสอน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

แบบประเมินผล 
ร า ย ก าร ค ะ แ นน 

5. โ ค ร งการ สอนตลอดภาค เ รยีน 
เ ก ณ ฑ ์(1) ก าหนดชื่อเ ร่ือง หรือง านท่ีจะสอ นชัดเจน  

(2) แจกแจงการใช้เว ลาในการสอ นเ หมาะสม 
(3) ล าดับหัวเรื่อง หรือง านอ ย่าง เ หมาะสม 
(4) การสอ นค รบถ้วนตามค  าอธิบายรายวิช า 

การประเมินคุณภาพ 
เอกสารประกอบการสอน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การให้คะแนน ในแต่ละรายการท่ีประเ มินผล  
มีค่าค ะแนนแล ะค วามส าคัญ ดังนี้ 
 ให้ 10 ค ะแนน หมายถึง ผลง านอ ยู่ในระดับดี-ดีมาก 
 ให้  6 ค ะแนน หมายถึง  ผลงานอ ยู่ในระดับพอ ใช้-ใช้ไ ด้ 
 ให้  1 ค ะแนน หมายถึง ผลง านอ ยู่ในระดับใช้ไ ม่ได้-ไ ม่ดี 
 ให้  0 คะแนน หมายถึง ไ ม่ไ ด้จัดท าผลง านในจุดนั้น 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การประเมินคุณภาพ 
เอกสารประกอบการสอน  

การให้คะแนน 
ค ะแนนร้อย ละ ค ุณภาพ ขอ งเ อ กสารประกอบการสอ น 
81 ขึ้นไ ป ดีเ ยี่ยม ทุก สิ่งทุกอย่าง ค รบถ้วน สมบรูณ ์
71 – 80 อ ยู่ในขั้นดี อ าจปรับปรุง บางส่วนเ พื่อ ให้สมบรูณ์ 
61 – 70 ยัง ไ ม่ดี ต้อ งการแก้ไ ขส่วนต่าง  ๅ  อ ีกมาก 
ต่ ากว่า 61 ใช้ไ ม่ได้ ต้อ งทบทวนการจัดท าเอ กสารประกอบการสอ นนี้ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

การประเมินคุณภาพ 
เอกสารประกอบการสอน  

เกณฑ์ประเมินคะแนนร้อยละ 



เอกสารประกอบการสอน 

18 แบบฝึกหัด 
กิจกรรมที่ 

 
สิ่งที่ต้องมี 
ก.  ชื่อหัวข้อรายการที่จะประเมินผล (1 รายการ)   
ข.  เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาคุณภาพ 
ค.  วิธีการให้คะแนนหัวข้อรายการนั้น 
ง. ข้อสรุปในการประเมินผลคุณภาพ (หัวข้อน้ัน) 
 

สร้างแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
ในหัวข้อวัตถุประสงค์การสอน ใบเน้ือหา สื่อการสอน 
หรือแบบฝึกหัด เพียง 1 รายการ  

20 นาที 




