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การเขียนแผนการสอน

 เอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน

เน้ือหา

1. หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน

2. หลักการเขียนเอกสารคําสอน

3. หลักการเขียนหนังสือและตํารา

4. หลักการเขียนแผนการสอน

การพัฒนาผลงาน

เอกสาร

ประกอบ

การสอน

เอกสาร

คําสอน
หนังสือ ตํารา

คํานิยาม

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใด

วิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาที่

สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ จัดเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูสอน

ในการใชประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน

รูปแบบ 

เปนเอกสารหรอืส่ืออ่ืนๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน 

ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอบรรยาย 

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิง

ตางๆดังตอไปนี้ เพ่ิมข้ึนอีกได เชนรายช่ือบทความ

หรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ เอกสาร

ที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง หรือ Power Point

เอกสารประกอบการสอน

การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลม
หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือถายสําเนาเย็บเลม 
หรือเปนสื่ออ่ืนๆเชน ซีดีรอม ที่ไดใช
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ

สถาบันอุดม ศึกษามาแลว
ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ 

เอกสารประกอบการสอน
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คํานิยาม

ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ตาม

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็น

เนื้อหาวิชาท่ีสอน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมี

ความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน

เคร่ืองมือสําคัญของผูเรียนท่ีนําไปศึกษาดวยตนเอง

หรือเพิ่มเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้นๆ

เอกสารคําสอน เอกสารคําสอน

รูปแบบ 

เปนเอกสารรูปเลมหรือส่ืออื่นๆที่เก่ียวของในวิชาที่

ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอการบรรยาย

(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีส่ิงตางๆ

ดังตอไปนี้เพิ่มข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออาน

ประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง 

แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide)

ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบายภาพ 

แบบฝกปฏิบัติ รวมท้ังการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของ

สาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย

การเผยแพรเอกสารคําสอน

 ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือ  

 ถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆท่ีแสดงหลักฐานวา

 ไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนใน

 เรียนวิชานั้นๆมาแลว

เอกสารคําสอน

ลักษณะคุณภาพ

อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา

คํานิยาม

 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงข้ึนโดยมีรากฐานทาง

วิชาการที่ม่ันคง 

 ใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด

 สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา

นั้นๆและ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ

หนังสือ

คํานิยาม

 มีความตอเนื่องเช่ือมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม

โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอ 

กําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งใน

หลักสูตร

 ไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนใน

วิชาใดวิชาหนึ่ง 

 เนื้อหาสาระตองทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ

หนังสือ

รูปแบบ

เปนรูปเลมท่ีประกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง 

การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรม 

ท้ังน้ีอาจมีอางอิงแหลงขอมูลท่ีทันสมัยและครบถวน

สมบูรณ

การอธบิายสาระสําคัญท่ีมีความชัดเจน โดยอาจใช

ขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจน

ผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญน้ันไดโดย

เบ็ดเสรจ็

หนังสือ
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ลักษณะคุณภาพ

ระดับด:ี มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ

ทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปน

ประโยชนตอวงวิชาการ

หนังสือ

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดีมาก: ใชเกณฑเดยีวกบัระดับดี และตอง

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธกีารที่ทันสมัย

ตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวง

วิชาการ

2. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณหรือ

ผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ

หนังสือ

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดีเดน: ใชเกณฑเดยีวกบัระดับดีมาก และตอง

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและมีการ

สังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body 

of Knowledge)

2. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

หนังสือ

คํานิยาม

 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงข้ึนอยางเปนระบบ   

ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาการหรือเปนสวน

หนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตร ที่สะทอนใหเห็นถึง

ความสามารถในการถายทอดวิชา

ในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตร

 เนื้อหาสาระตองทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่น

เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ

ตํารา

คํานิยาม

 ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตรที่ใชตํารา

เลมที่เสนอ

 ผลงานตํารา อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคํา

สอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจ

เปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชา แตสามารถอาน

และทําความเขาใจในสาระดวยตนเอง โดยไมตอง

เขาศึกษาในวิชานั้น 

ตํารา

ลักษณะคุณภาพ

ระดับด:ี เปนตําราท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตอง

สมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ

นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา

ตํารา
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ลักษณะคุณภาพ

ระดับดีมาก: ใชเกณฑเดยีวกบัระดับดี และตอง

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธกีารที่ทันสมัย

ตอความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอวง

วิชาการ

2. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณหรือ

ผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ

ตํารา

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดีเดน: ใชเกณฑเดยีวกบัระดับดีมาก และตอง

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและมีการ

สังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body 

of Knowledge)

2. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

ตํารา

การเขียนแผนการสอน

อาจารยที่ออกแบบการเรียนการสอน หรือเขียน

แผนการสอน เปรียบไดกับสถาปนิกที่เขียนแบบบาน 

(พิมพเขียว architect’s blueprint) ที่สามารถบอกไดวา

จะสอนอะไร และจะสอนอยางไร ผูเรียนในวิชาของตน

จึงจะเปล่ียน แปลงพฤติกรรมตามที่พึงประสงค

องคประกอบท่ีทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

1. ความสนใจของผูเรียน

2. ความตั้งใจของผูเรียน

3. วิธีการสอนของผูสอน

4. ความถนัดของผูเรียน

5. ประสบการณของผูสอน

6. บุคลิกของผูสอน

7. ความยากงายของวิชา

8. หนังสือและอุปกรณ 

การวิเคราะหผูเรียน

•  แบบการเรยีน
•  แบบการคิด
•  เชาวนปญญาหรือพหุปญญา
•  ทักษะทางภาษา
•  ความตั้งใจ
•  ความจํา 
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หลักการสอน 9 ข้ัน ของกาเย (Robert Gagne, 1985)

1. กระตุนหรือเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ (Gain attention)

2. บอกวัตถุประสงคของการเรยีน (Inform objective)

3. ทบทวนความรูเดิม (Stimulate recall of prior learning)

4. นําเสนอเนื้อหาใหม (Present new information)

5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู (Provide learning guidance)

6. กระตุนการตอบสนองของผูเรยีน (Elicit response)

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Provide feedback)

8. ทดสอบความรู (Assess performance)

9. ชวยการจดจําและนําไปใช (Enhance retention and transfer)

ปฏิสัมพันธระหวางระดับความสนใจกับระยะเวลา

25

100

75

50

3010 20 40 นาที

รอยละของความสนใจ

คนท่ัวไปสามารถจํา :

______ 10 % ของส่ิงที่อาน

________20 % ของส่ิงที่ไดยิน

_________30 % ของส่ิงที่เห็น

__________50 % ของส่ิงที่เห็นและไดยิน

___________70 % ของส่ิงที่เขาพูด

____________90 % ของส่ิงที่เขาพูดขณะปฏิบัติ

เวลา

อภิปราย

บรรยาย

ซักถาม

บรรยายสรุป

ระดมสมอง

120

บรรยาย

ซักถาม

บรรยายสรุป

อภิปราย

อภิปรายกลุม

รายงานผล

บรรยาย

ฟงปญหา

ดู VDO

รายงานผล

บรรยายสรุป

100

80

60

40

20

10

ฝกแกปญหา

รายบุคคล

สาธติ

ฝกปฏิบตัิ

1 2 3 4

1.บอกสาเหตุที่

ทําใหประชาชน

เปนไขหวัดให

มากที่สุดและเร็ว

ที่สุด

1.คิดเก่ียวกับ

เรื่องที่คิดใหได

จํานวนมากอยาง

รวดเร็ว

1.คิดคลอง คือ
การดําเนินการคิด

อยางรวดเร็วและ

ไดผลคือไดความ 
คิดจํานวนมาก

ตัวอยางคําถาม

กระตุนการคิด

วิธีคิดหรือ

ข้ันตอนในการคิด

ลักษณะการคิด

1. ไขหวัดมีกีป่ระเภท 
จงยกตัวอยางอาการ

ของแตละประเภทมา

ใหมากท่ีสุด

2. เราสามารถคุยกับ
คนไขไมใหวิตกเรือ่ง

ไขหวัดไดอยางไรบาง 
จงคิดใหไดจํานวน

มากท่ีสุดและหลาย

หลายประเภท 

1.คิดเกี่ยวกบัเรื่อง

ท่ีคิดใหไดลักษณะ/

รูปแบบ/ประเภท/

ชนิด ท่ีหลากหลาย 

2.คิดหลากหลายคอื

การดําเนนิการคิดท่ี

แตกออกเปนหลาย

ทาง หลายแบบ 

ตัวอยางคําถาม

กระตุนการคดิ

วิธีคิดหรือขั้นตอน

ในการคิด

ลักษณะการคิด


