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ค ำน ำ 

 

 คู่มือการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  ฉบบัน้ีไดด้ าเนินการจดัท าข้ึนโดยศูนยส่์งเสริมและ

พฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในลกัษณะ

ของคู่มือเก่ียวกบัขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์

หลกัสูตรรายวิชา การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้    การสร้างใบช่วยสอน (Instruction  Sheet)  และ

แบบฝึกหดัการปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  คู่มือฉบบัน้ีเนน้องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการ

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้  โดยใช้ขอ้ความ หรือประโยคท่ีกระชบัและสั้ นได้ใจความเพื่อให้ครู

สามารถศึกษาคน้ควา้และพฒันาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 เอกสารฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมืออย่างยิ่งจาก  คณะผู ้บริหาร  ครูผู ้สอน  

ศึกษานิเทศก์  นักวิชาการ ซ่ึงไดอุ้ทิศ  สติปัญญา  ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสละเวลามา

ช่วยเพื่อพฒันาคู่มือการเขียนแผนการเรียนรู้  จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี   

 
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ขั้นตอนการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

เร่ิมตน้ 

หลกัสูตรรายวชิา (สอศ.) 

*จุดประสงคร์ายวชิา 

*มาตรฐานรายวชิา 

*ค าอธิบายรายวชิา 

 

 

 

 

1.วเิคราะห์หลักสูตรรายวชิา 
*วเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง 

*รายละเอียดหวัขอ้เร่ือง 

วเิคราะห์  เน้ือหาวชิา จุดประสงคร์ายวชิา  มาตรฐานรายวิชา 

วเิคราะห์ระดบั  พุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย  จิตพิสัย 

ก าหนดการเรียนรู้ 

2.เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. สาระส าคญั 

2.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.สาระการเรียนรู้ 

4.ส่ือการเรียนรู้ 

5.กระบวนการเรียนรู้ 

6.การวดัผลและประเมินผล 

7.แหล่งการเรียนรู้ 

8.บนัทึกหลงัการเรียนรู้ 

 

 

3.ใบช่วยสอน 

1.ใบความรู้ 

2.ใบงาน 

3.ใบปฏิบติังาน 

4.ใบมอบหมายงาน 

ประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

ส้ินสุด 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

1 
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หลกัสูตรการอาชีวศึกษา 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษาวิชาชีพเพื่อพฒันา

ก าลงัคนระดบัฝีมือ ระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดบัเทคนิค)และระดบัเทคโนโลยสีายปฏิบติัการ  

ให้สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม สามารถเป็น

ผูป้ฏิบติังาน  หัวหน้างานนกัเทคโนโลยีสายปฏิบติัการหรือเป็นผูป้ระกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้

โดยเป็นการแกปั้ญหาสร้างองคค์วามรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 

 การพฒันาหลกัสูตรการอาชีวศึกษาเป็นการน ามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะไปพฒันาสู่

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพในรูปของกรอบคุณวุฒิการศึกษาวชิาชีพ  แลว้พฒันาเป็นหลกัสูตรการอาชีวศึกษา  

และจาการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมี้ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 

2554  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการก าหนดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  ระดบัสาขาวิชาให้สถานศึกษา

หรือสถาบนัการอาชีวศึกษาใช้เป็นกรอบในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนและ

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหส้ามารถผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรอง

มาตรฐานคุณวุฒิผูส้ าเร็จการศึกษา  ประกอบด้วย  คุณวุฒิระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพระยะสั้ น  ระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ  โดยคุณภาพผู ้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ  ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้าน

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ไดแ้ก่  คุณธรรม จริยธรรม  จรยาบรรณวชิาชีพ  พฤติกรรมลกัษณะนิสัยและทกัษะ

ทางปัญญา  ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน  การท างานร่วมกับผูอ่ื้น  การใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจดัการและการพฒันางาน  และด้านสมรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  

ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาชีพสู่การปฏิบติัจริง  รวมทั้งประยกุตสู่์อาชีพ  

 ทั้งน้ี  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ไป

พฒันาเป็นกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาแต่ละระดับคุณวุฒิ  เพื่อสถานศึกษาหรือสถาบนัการ

อาชีวศึกษาจะไดใ้ชแ้นวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตร  และจดัการเรียนการสอน  

เพื่อให้คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขาวชิาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัได ้ โดย

มีขั้นตอนในการด าเนินการตามแผนภาพดงัน้ี 
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ผู้รับผดิชอบ                                     ภารกจิ/กจิกรรม                           เอกสารทีเ่กีย่วข้อง/เอกสารทีไ่ด้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการพฒันาหลกัสูตรการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และ

สถานศึกษา/สถาบนั 

การก าหนดสาขา 
ทีจ่ะพฒันาหลกัสูตร 

- ขอ้มูลอาชีพและความตอ้งการก าลงัคนจาก 

   ผลการวิจยั/ผลส ารวจ/BOI/สภาอุตสาหกรรม  
   สภาวิชาชีพ ฯลฯ 

-  ขอ้มูลความตอ้งการและจ านวนผูเ้รียน 

-  ความพร้อมของสถานศึกษา/สถาบนั 
 

กรอบคุณวุฒกิารศึกษาวชิาชีพ 

ระดบั.....สาขาวชิา........ 

การพฒันา 
หลกัสูตรการอาชีวศึกษา 

-  มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ 
-  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

- จ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลกัสูตร 
-  เน้ือหาสาระส าคญัของหลกัสูตร 
-  การน ากรอบคุณวฒิุ ฯ สู่การปฏิบติั 
    
- กรอบมาตรฐานหลกัสูตร 
- กรอบคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพ ระดบั 

- จุดประสงคส์าขาวิชา 
- โครงสร้างหลกัสูตร ระดบั สาขาวิชา 
- รายวิชาแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้าง 

- ร่างหลกัสูตร พร้อมแผน่บนัทึกขอ้มูล 

- เอกสารประกอบการขออนุมติัหลกัสูตร 
การขออนุมตัหิลกัสูตร 

คณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง 
โดย สอศ. 
และผูเ้ช่ียวชาญในอาชีพ 

คณะกรรมการ 

พฒันาหลกัสูตร 

ของสถานศึกษา/สถาบนั 

สอศ./คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
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การวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา 

 

 การเขียนแผนการเรียนรู้จะตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆ มาท าการวเิคราะห์เพื่อหาหวัขอ้

เร่ือง  จากนั้นท าการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ือง ซ่ึงจะท าในรูปขอบเขตของเน้ือหาท่ีตอ้งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แหล่งขอ้มูลท่ีครูไปสืบคน้ คือ หลกัสูตรรายวิชา ซ่ึงประกอบดว้ยจุดประสงคร์ายวิชา  มาตรฐานวิชา  

ค  าอธิบายรายวิชา ในทางปฏิบัติครูจึงต้องน าเอาค าอธิบายรายวิชามาท าการวิเคราะห์เน้ือหา หัวข้อเร่ือง 

(Topic) ท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้  ฉะนั้นตอ้งท าการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง (Topic Analysis) หรือวิเคราะห์โครงสร้าง

ของวชิา ซ่ึงจะท าใหท้ราบขอบเขตและรายละเอียดของเน้ือหาวชิาท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ 
 

ความจ าเป็นในการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

 การเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมส่ิงท่ีจะตอ้งท าคือ จะตอ้งแยก

ย่อยเน้ือหาต่างๆ ให้ชัดเจนและจดัแบ่งหัวขอ้เร่ืองตามล าดบัความยากง่ายของเน้ือหา  ตอ้งค านึงกบัความ

เปล่ียนแปลงของหวัขอ้เร่ืองและรายละเอียดของเน้ือหาอยูต่ลอดเวลา  เน้ือหาขอ้มูลท่ีทนัสมยัเป็นปัจจุบนัมา

จดัการเรียนรู้ 

 

แหล่งข้อมูล 

หัวข้อเร่ือง 
หัวข้อเร่ือง 

หัวข้อเร่ือง 

ขอบเขตและรายละเอยีดของเน้ือหา 
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แหล่งข้อมูลทีช่่วยในการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

 ค าอธิบายรายวิชาเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัท่ีจะท าให้ทราบว่าวิชานั้นๆ ตอ้งเรียนรู้อะไรบา้ง แต่ก็ยงัไม่

เพียงพอจ าเป็นตอ้งใชแ้หล่งขอ้มูลให้มากท่ีสุดมาช่วยในการวิเคราะห์หวัขอ้เร่ือง  บางคร้ังอาจตอ้งเพิ่มหวัขอ้

เร่ืองท่ีส าคญัและตอ้งสู่เป้าไปอีก  ซ่ึงแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ 

3. ผูช้  านาญงาน 

4. ประสบการณ์ของครูผูส้อน 

5. หนงัสือ ต าราและเอกสารต่างๆ 
 

การวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง (Topic Analysis) 

 การวิเคราะห์แยกยอ่ยหวัขอ้เร่ือง(ช่ือวิชา) เพื่อก าหนดรายละเอียดเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้ในการ

แยกยอ่ยหวัขอ้เร่ืองเพื่อก าหนดรายการเน้ือหาส าคญัจะแบ่งการแยกออกเป็น หวัขอ้หลกั (Main Element)และ

จากหวัขอ้หลกัแยกยอ่ยเป็นหวัขอ้ยอ่ย (Element) 

                                     

                    

                                                          

   =  

 

= 

 

 

        

 

 

 

 

 

หัวข้อย่อย (Element) ความรู้ย่อย (Knowledge) 

หัวข้อหลกั (Main Element) ความรู้หลกั (Main Knowledge) 
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การวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองโดยทัว่ไปสามารถวเิคราะห์ได ้2 แบบ คือ  

1.  การวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองแบบแผนภูมิล าดบั (Scalar Pattern)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองแบบแผนภูมิปะการัง (Coral Pattern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หวัขอ้เร่ือง 

(รหสั ช่ือวชิา) 

หวัขอ้หลกั 

(หน่วย) 

หวัขอ้หลกั 

(หน่วย) 

 

หวัขอ้หลกั 

(หน่วย) 

 

หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ยอ่ย หวัขอ้ยอ่ย 

หัวข้อเร่ือง 

(รหัส ช่ือวชิา) 
 

 

หัวข้อหลกั 

หัวข้อหลกั 

หัวข้อหลกั 

หัวข้อหลกั 

หัวข้อหลกั หัวข้อหลกั 

หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย 

ยอ่ยยอ่ย 

ยอ่ย 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 

 

หัวข้อย่อย 
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หลกัจากการวเิคราะห์หวัขอ้เร่ืองเสร็จส้ิน โดยใชแ้ผนภูมิล าดบั (Scalar Pattern) หรือแผนภูมิปะการัง 

(Coral Pattern) จะไดร้ายละเอียดของหัวขอ้ในรูปของหัวขอ้หลกั (Main Element) และหัวขอ้ยอ่ย (Element) 

ซ่ึงถา้จะใหเ้ห็นภาพไดง่้ายควรน ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบตามตรง ดงัน้ี 

ตารางรายละเอยีดหัวข้อเร่ือง 

หัวข้อหลกั (Main Element) หัวข้อย่อย (Element) 

1. ……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
 

2. ……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 

 
3. ……….…………………………………….... 

……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 
……….…………………………………….... 

1.1 ……….…………………………………….. 
1.2 ……….…………………………………….. 
1.3 ……….…………………………………….. 
1.4 ……….…………………………………….. 
1.5 ……….…………………………………….. 

 
2.1 ……….…………………………………….. 
2.2 ……….…………………………………….. 
2.3 ……….…………………………………….. 
2.4 ……….…………………………………….. 
2.5 ……….…………………………………….. 

 
3.1 ……….…………………………………….. 
3.2 ……….…………………………………….. 
3.3 ……….…………………………………….. 
3.4 ……….…………………………………….. 
3.5 ……….…………………………………….. 

 
 

 การวิเคราะห์หวัขอ้เร่ืองน าไปเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมนั้น โดยปกติจะน าหวัขอ้ยอ่ย (Element) 

มาเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแต่ถ้าน าหัวข้อย่อยมาเขียนแล้ว ละเอียดมากเกินไปก็จะใช้หัวข้อหลัก   

(Main Element)  มาเขียนแทน 

 

 



8 
 

ดร.มนตช์ยั  มนูธาราม                                                                ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

  

ขั้นตอนการวิเคราะห์หัวข้อเร่ืองเพ่ือเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ในการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

1) เขียนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมไดช้ดัเจน 

2) รวมเน้ือหาและขอบเขตไดช้ดัเจน 

3) คน้ควา้เน้ือหาไดต้รงจุดและสะดวก 

4) ออกแบบและเขียนแผนการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน 

5) เลือกวธีิการเรียนรู้ไดง่้ายและเหมาะสม 

6) สามารถสรุปความคิดรวบยอดส าคญัไดดี้ 

7) การวดัและประเมินผลมีความเท่ียงตรง         

 

 

 

 

หัวข้อหลกั หัวข้อหลกั หัวข้อหลกั 

หัวข้อเร่ือง 

(รหัส วชิา) 

 

หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย 

จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรม 
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สรุปขั้นตอนการวเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 
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หัวข้อเร่ือง 

วเิคราะห์หัวข้อเร่ือง 

เขียน Pattern 

เขียนตารางรายละเอยีดหัวข้อเร่ือง 

 

ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ 

 

 
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เน้ือหา 

วธีิการสอน ส่ือการสอน 

วดัผลและประเมินผล 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ของบลูม 

 

 ทฤษฎีการเรียนรู้  เบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom et al, 1956) 

ไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain) 

2. ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

3. ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) 

พุทธิพสัิย (Cognitive Domain) 

 พฤติกรรมดา้นสมองเป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัสติปัญญา  ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 

ความสามารถในการคิดเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นความสามารถทางสติปัญญา 

 

การเรียนรู้ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) 

แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิค่า 

การสังเคราะห์ 

การวเิคราะห์ 

การน าไปใช้ 

ความเข้าใจ 

ความรู้ทีเ่กดิจากความจ า 
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ด้านพุทธิพสัิย (พฤติกรรมด้านสมอง) (Cognitive Domain) 
  ความรู้ 

(Knowledge) 
สามารถในการจ าความรู้ต่างๆท่ีไดเ้รียนรู้มา 

ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

สามารถในการแปลความ ขยายความในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

การน าไปใช ้
(Application) 

สามารถในการใชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้มาก่อให้เกิดส่ิงใหม่ 

การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

สามารถในการแยกความรู้ออกเป็นส่วน 
ท าความเขา้ใจแต่ละส่วน 
วา่สัมพนัธ์ หรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

สามารถในการรวมความรู้ต่างๆ 
หรือประสบการณ์ต่างๆให้เกิดเป็นส่ิงแปลกใหม่ 

การประเมินค่า 
(Evaluation) 

สามารถในการตดัสินคุณค่าอยา่งมีเหตุผล 

 

พฤติกรรมทางพุทธิพสัิย  6 ระดับ ได้ 

 

1.  ความรู้  ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่างๆ จากการท่ีไดรั้บรู้ไวแ้ละระลึกส่ิงนั้น

ไดเ้ม่ือตอ้งการเปรียบดงัเทปบนัทึกเสียงหรือวีดิทศัน์ท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเร่ืองราวต่างๆ

ได ้สามารถเปิดฟังหรือดูภาพเหล่านั้นได ้เม่ือตอ้งการ 

2. ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจบัใจความส าคญัของส่ือ และสามารถแสดงออกมาในรูปของ

การแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระท าอ่ืนๆ 

3. การน าความรู้ไปใช้เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆได ้ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ จึงจะสามารถน าไปใชไ้ด ้

4. การวิเคราะห์  ผูเ้รียนสามารถคิดหรือแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยเป็นองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัได้และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ีเก่ียวข้องกัน  ความสามารถในการวิเคราะห์จะ

แตกต่างกนัไปแลว้แต่ความคิดของแต่ละคน 
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5.  การสังเคราะห์  ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อยๆ เขา้เป็นเร่ืองราวเดียวกนัอยา่งมีระบบ 

เพื่อให้เกิดส่ิงใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกวา่เดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย 

การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานข้ึนใหม่ หรืออาจจะเกิดความคิดในอนัท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์

ของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม่ 

6.  การประเมินค่า  เป็นความสามารถในการตดัสิน  ตีราคา หรือสรุปเก่ียวกบัคุณค่าของส่ิงต่างๆออกมา

ในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  ซ่ึงอาจเป็นไปตามเน้ือหาสาระในเร่ืองนั้นๆ  หรือ

อาจเป็นกฎเกณฑท่ี์สังคมยอมรับก็ได ้

 

ตัวอย่างค ากริยา พุทธิพสัิย 

ระดบั จุดประสงค์ทัว่ไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ความรู้ รู้ศพัท ์รู้ขอ้เทจ็จริง รู้กฎเกณฑ ์ 
รู้ล  าดบัขั้น รู้ความส าคญั รู้วธีิการ 

บรรยาย ช้ีแจง เขียน บอก เลือก ช้ีบ่ง  จดั  
จ าแนก ระบุ คน้หา วธีิปฏิบติั 

ความเข้าใจ เขา้ใจขอ้เทจ็จริง ตีความหมาย
คาดการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เรียบเรียง แปลง แปล เปล่ียน อธิบาย  
ขยายความ เขียนใหม่ สรุป 

การน าไปใช้ แกปั้ญหา ค านวณ ตรวจสอบ 
ประมาณการ พิจารณา เลือก 

เลือก เปล่ียนวธีิการ ค านวณ ปรับปรุง ใช ้ 
เขียนแผนงาน แกปั้ญหา ผลิต แต่ง  

วเิคราะห์ วเิคราะห์ จ าแนก ช้ีบ่ง เปรียบเทียบ จดัประเภท ระบุ  
หาความสัมพนัธ์ 

สังเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนแผนผงั วางแผน ก าหนด ขอบข่าย ประเมิน 
พิจารณา 

ประเมินค่า ประเมิน ตดัสิน เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน  
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 
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การเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain) 

แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเน้ือประสาท) 

 พฤติกรรมท่ีบ่งถึงความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วช านิช านาญ ซ่ึงแสดงออกมาได้

โดยตรงมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตวัช้ีระดบัของทกัษะ 

พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย ประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ยๆ 5 ขั้น ดงัน้ี 

 

 

ท าได้ถูกต้องแม่นย า 

ท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ท าได้ต่อเน่ืองประสนกนั 

ท าได้ตามแบบ 

เลยีนแบบ 
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ด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain) 
เลียนแบบ 
(Imitiation) 

สังเกตและท าตาม 

ท าไดต้ามแบบ 
(Manipulation) 

ท าตามได ้

ท าไดถู้กตอ้งแม่นย  า 
(Precision) 

ท าไดถู้กตอ้ง ควบคุมและลดความผดิพลาด 

ท าไดต่้อเน่ืองประสานกนั 
(Articulation) 

เรียนรู้วธีิการถูกตอ้งตามขั้นตอน 

 ท าไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
(Naturalization) 

แสดงพฤติกรรมเป็นประจ าเป็นอตัโนมติัจนกลายเป็นธรรมชาติ 

 

1. เลยีนแบบ  เป็นการใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้หลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง หรือเป็นการเลือกหาตวัแบบท่ีสนใจ 

2. ท าได้ตามแบบ  เป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนพยายามฝึกตามแบบท่ีตนสนในและพยายามท าซ ้ า 

เพื่อท่ีจะใหเ้กิดทกัษะตามแบบท่ีตนสนใจใหไ้ด ้หรือสามารถปฏิบติังานไดต้ามขอ้เสนอแนะ 

3. ท าได้ถูกต้องแม่นย า  พฤติกรรมสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองช้ีแนะเม่ือได้

กระท าซ ้ าแลว้  ก็พยายามหาความถูกตอ้งในการปฏิบติั 

4. ท าได้ต่อเน่ืองประสานกัน  หลงัจากตดัสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป็นของตวัเองจะกระท าตามรูปแบบนั้น

อยา่งต่อเน่ือง  จนปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ถูกตอ้ง คล่องแคล่ว การท่ีผูเ้รียนเกิด

ทกัษะได ้ตอ้งอาศยัการฝึกฝนและกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 

5. ท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ  พฤตกรรมท่ีไดจ้ากการฝึกอยา่งต่อเน่ือง  จนสามารถปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ว

วอ่งไวโดยอตัโนมติั เป็นไปอยา่งธรรมชาติ 
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การเรียนรู้ด้านจิตพสัิย  (Affective Domain)  (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 

แบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านจิตพสัิย (Affective Domain) 
รับรู้ 

(Receive) 
ตั้งใจสนในส่ิงเร้า 

ตอบสนอง 
(Respond) 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 

เห็นคุณค่า 
(Value) 

รู้สึกชอบซ้ึงยนิดีและมีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น 

จดัระบบคุณค่า 
(Organize) 

เห็นความแตกต่างในคุณค่า แกไ้ขความขดัแยง้  
สร้างปรัชญาหรือเป้าหมายใหก้บัตนเอง 

พฒันาเป็นลกัษณะนิสัย 
(Characterize) 

ท าใหเ้ป็นคุณลกัษณะหน่ึงของชีวติ 

 

 

เห็นคุณค่า 

พฒันาเป็นลกัษณะนิสัย 

จัดระบบคุณค่า 

 

ตอบสนอง 

รับรู้ 
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ด้านจิตพสัิย  (Affective Domain)  (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 

 ค่านิยม ความรู้สึก  ความซาบซ้ึง ทศันคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดา้นน้ีอาจ

ไม่เกิดข้ึนทนัที ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และสอดแทรกส่ิง

ท่ีดีงามอยูต่ลอดเวลา จะท าใหพ้ฤติกรรมของผูเ้รียนเปล่ียนไปในแนวทางท่ีพึงประสงคไ์ด ้

จะประกอบดว้ย พฤติกรรมยอ่ยๆ 5 ระดบั ได ้

1. รับรู้  เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์หรือส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะ

ของการแปลความหมายของส่ิงเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึน 

2. ตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอมและพอใจต่อส่ิงเร้านั้น  

ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว้ 

3. เห็นคุณค่า การเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัในสังคมการยอมรับนบัถือในคุณค่านั้นๆ 

หรือปฏิบติัตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนกลายเป็นความเช่ือ แลว้จึงเกิดทศันคติท่ีดีในส่ิงนั้น 

4. จัดระบบคุณค่า  การสร้างแนวคิด จดัระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัความสัมพนัธ์ ถา้เขา้

กนัไดก้็จะยดึต่อไปแต่ถา้ขดักนัอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 

5. พัฒนาเป็นลักษณะนิสัย  การน าค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ าตวั ให้

ประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามพฤติกรรมดา้นน้ี จะเก่ียวกบัความรู้สึกและจิตใจ  ซ่ึงจะเร่ิม

จากการไดรั้บรู้จากส่ิงแวดลอ้ม แลว้จึงเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกดา้นต่างๆ 

จนกลายเป็นค่านิยมและยงัพฒันาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะควบคุมทิศทางพฤติกรรม 

 

แผนการเรียนรู้ 
 

 แผนการเรียนรู้ หมายถึง การจดัเตรียมการสอนไวล่้วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูส้อนจะก าหนด

ขั้นตอนการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สอดคล้องและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรตามสภาพของผูเ้รียน  เคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์และทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในการออกแบบการเขียนแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนควรค านึงถึงหลกัสูตร โดย

มีการวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา  ลกัษณะรายวิชา  ซ่ึงประกอบดว้ย จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา 

ค าอธิบายรายวชิา เพื่อจดัท าแผนการเรียนรู้และก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละคร้ังท่ีจดัการเรียนรู้   
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นอกจากน้ีจะตอ้งค านึงถึงผูเ้รียน  การพฒันาประสบการณ์ในการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลท่ี

สอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้      
 

องค์ประกอบส าคญัของแผนการเรียนรู้ 

1. สาระส าคญั 

2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้) 

-  จุดประสงคท์ัว่ไป 

-  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 3.  สาระการรับรู้ 

 4.  ส่ือการเรียนรู้ 

 5.  กระบวนการจดัการรับรู้ 

 6.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 

 7.  แหล่งการเรียนรู้ 

 8.  บนัทึกหลงัการสอน 
 

1.  สาระส าคัญ 

 สาระส าคญัหรือแนวคิดหลกั หมายถึง ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเน้ือหา หลกัการ วิธีการ ท่ีตอ้งการ

จะให้ผูเ้รียนไดรั้บหลงัจากเรียนรู้ในหน่วยหรือเร่ืองนั้นๆทั้งในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการและเจต

คติ 

 วฒันาพร (2543 : 88) ไดร้ะบุวธีิเขียนสาระส าคญัไวด้งัน้ี 

1) พิจารณาจุดประสงคก์ารเรียนรู้วา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมหรือความรู้ ความสามารถดา้น

ใด 

2) พิจารณาเน้ือหา  เป็นการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  เรียนรู้แลว้จะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ  

ความคิดรวบยอดอะไร หรือไดรั้บประโยชน์คุณค่าใดจาการเรียนเน้ือหานั้น 

3) น าผลการเรียนพิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้มาประกอบกบัการพิจารณาเน้ือหาแลว้เขียนเป็น

ขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บจากการเรียน 
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2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ในกระบวนการเรียนรู้ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

โดยใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา ซ่ึงจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมมีความจ าเป็นดงัน้ี 

1) เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ 

2) วดัผลและประเมินผลผูเ้รียนวา่ไดบ้รรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

3) ผูเ้รียนไดรู้้วา่หลงัจากผา่นการเรียนรู้แลว้ เขาจะรู้อะไรและปฏิบติัได ้

4) ผูส้อนไดส้อนบรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ แบ่งออกได้ 2 ประเภท  คือ (พสิิฐ,2550:79-81) 

1. จุดประสงค์ทั่วไป  (General Objectives)  เป็นจุดประสงค์ท่ีตั้งข้ึนในแนวกวา้งๆว่าเม่ือมีการ

เรียนรู้แลว้  ผูเ้รียนจะรู้อะไรบา้งเขา้ใจน าไปใชอ้ะไรไดบ้า้ง 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  (Behavioral Objectives)  เป็นจุดประสงค์ท่ีตั้งข้ึนเพื่อแสดงให้เห็น

อย่างชดัเจนว่า หลงัจากมีการเรียนรู้แลว้ ผูเ้รียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีวดัได ้ สังเกตได ้ 

ออกมาอยา่งไรบา้ง  ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร 

ส่วนประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน ดังนี ้

1. พฤติกรรมขั้นสุดทา้ยหรือพฤติกรรมท่ีคาดหวงั (Terminal Behavior or Expected Behavior) 

2. เง่ือนไขหรือสถานการณ์ (Condition  or Situation) 

3. เกณฑห์รือมาตรฐาน  (Criteria or Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

พฤติกรรมทีค่าดหวงั เง่ือนไขหรือสถานการณ์ เกณฑ์หรือมาตรฐาน 
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พฤติกรรมข้ันสุดท้ายหรือพฤติกรรมทีค่าดหวงั (Terminal Behavior or Expected Behavior) 

 พฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือพฤติกรรมท่ีคาดหวงั  หมายถึง การแสดงออกของผูเ้รียนเม่ือส้ินสุด

บทเรียนแลว้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาก  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตอ้งวดัได ้หรือ

สังเกตไดก้ารระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจึงตอ้งใชค้  ากิริยาท่ีบ่งถึง การกระท า (Action Verb) เช่น  บอกอธิบาย 

สร้าง ค านวณ แกไ้ข อ่าน วาด วดั จ  าแนก เป็นตน้ 

 พฤติกรรมท่ีคาดหวงัน้ี  บางคร้ังจะเรียกวา่ Task ซ่ึงหมายถึงงานหรือภารกิจท่ีผูเ้รียนแสดงออกมาใน

รูปของความสามารถ 

ตัวอย่าง 

 -  บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

 -  อธิบายความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ได ้

 -  จ  าแนกหน่วยความจ าท่ีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ได ้ค านวณค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นบา้นได ้

 -  พิมพดี์ดภาษาไทยและภาษาองักฤษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 70 ค า ต่อนาที 

 -  วเิคราะห์ส่วนประกอบของไมโครโพรเซสเซอร์ได ้

 

เง่ือนไขหรือสถานการณ์ (Condition  or Situation) 

 เป็นขอ้ความท่ีบ่งถึงส่ิงแวดลอ้มสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีจะให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงั

ออกมา  สามารถก าหนด เง่ือนไขได ้3 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

1. ลกัษณะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาบทเรียน เช่น 

1.1 อธิบายหลกัการท างานของ UPS  

1.2 จ าแนกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

2. ลกัษณะของส่ิงเร้าเพื่อใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวงัออกมา  เช่น 

2.1 เม่ือก าหนดฟลอมชนิดต่างๆให ้ สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการถ่ายรูปได ้

2.2 เม่ือก าหนดวงจรไฟฟ้ามาให ้ สามารถอ่านแบบไม่ถูกตอ้ง 

3. ลกัษณะท่ีเป็นเง่ือนไขของการกระท า  เช่น 

3.1 ค านวณเลขเศษส่วน  โดยใชเ้คร่ืองคิดเลขได ้

3.2 ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสวา่งในบา้นได ้โดยไม่ตอ้งดูแบบ 
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เกณฑ์หรือมาตรฐาน  (Criteria or Standard) 

 เป็นส่วนท่ีใช้ระบุความสามารถขั้นต ่าของผูเ้รียนว่าจะตอ้งท าไดเ้พียงใด  จึงจะยอมรับได้วา่ผูเ้รียน

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ลว้ การก าหนด เกณฑส์ามารถท าไดห้ลายลกัษณะดงัน้ี 

1. ลกัษณะความเร็วหรือการบ่งเวลาลกัษณะน้ีเป็นการวดัระดบัความช านาญมากกวา่ความรู้ เช่น 

1.1 ท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึงแม่ 12 ไดจ้บภายในเวลา 3 นาที 

1.2 ต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้กบัระบบไฟฟ้าไดภ้ายใน 5 นาที 

2. ลกัษณะปริมาณท่ีต ่าท่ีสุด  เช่น 

2.1 ค านวณโจทยเ์ร่ืองบญัญติัไตรยางศไ์ด ้8 ใน 10 ขอ้  

2.2 บอกอาการของคอมพิวเตอร์ท่ีติดไวรัสไดอ้ยา่งนอ้ย 5 อาการ 

3.  เป็นเกณฑท่ี์ไม่สามารถระบุในเชิงความเร็วหรือปริมาณได ้เช่น 

3.1 อธิบายความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ได ้

3.2 ระบุองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ได ้

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้หรือเน้ือหาสาระเป็นส่วนรายละเอียดท่ีเช่ือมโยงกบัสาระส าคญัและสอดคลอ้งกบั

จุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบกบัทฤษฎี หลกัการ วิธีการ แนวปฏิบติั  ครูจะตอ้งศึกษาจากแหล่งความรู้

ต่างๆ มาพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียนการเขียนเน้ือสาระการเรียนรู้ ตามหวัขอ้เร่ือง หากมีเน้ือหา

มากเกินไปควรเขียนเฉพาะหวัขอ้หลกัในเร่ืองท่ีตั้งไว ้ ส่วนรายละเอียดให้น าไปใส่ในภาคผนวกทา้ยแผนการ

เรียนรู้ หรือจะจะแยกไวเ้ป็นเอกสารประกอบการวดัการเรียนรู้ก็ได้  สาระการเรียนรู้จะต้องครอบคลุม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น (Taxonomy of Educational Objectives : Bloom and others) 

1) ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive  Domain) เป็นจุดประสงคท่ี์มุ่งพฒันาผูเ้รียนดา้นสติปัญญา 

(Intellectual Outcome) คือความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะการใชค้วามคิด (Thinking Skill) 

2) ด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain)  เป็นจุดประสงคท่ี์มุ่งพฒันาพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

กระท า (Doing) ของผูเ้รียนเก่ียวกบัทกัษะความช านาญ โดยมุ่งพฒันากลา้มเน้ือหรืออวยัวะต่างๆ 

ของร่างกาย 
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3) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  เป็นจุดประสงค์ท่ีมุ่งพฒันาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ

ผูเ้รียนเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น เจตคติ (Attitude)  ค่านิยม (Value) ความสนใจ 

(Interest) และความซาบซ้ึง (Appreciation)  ซ่ึงอาจสังเกตไดจ้ากท่าทีท่ีแสดงออกมา 

 

4. ส่ือการเรียนรู้ 

 ประสาทการรับรู้ขอ้มูลของมนุษย ์ (ไพโรจน์ และอคัครัตน์,2552) 

 
 

 

 

 

ประสาทการรับรู้ของมนุษย์  จะสามารถรับรู้ข้อมูลได้จาก 

 -  การมองเห็น  ประมาณ  75%  

 -  การฟัง   ประมาณ  15% 

 -  อ่ืนๆ เช่น ดมกล่ิน  ชิม และสัมผสั  ประมาณ 10% 

 ดงันั้นการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บเน้ือหาในการเรียนมากท่ีสุด  ส่ือ

การเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  จะน าให้เกิดการ

เรียนรู้ไดม้ากทั้งน้ีเพราะวา่  ส่ือการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนรับเน้ือหาเขา้ไปจดจ าในสมองเป็นคนรู้ไดม้ากข้ึน 

 

การมองเห็น 
75 % 

การฟัง  
15 % 

อ่ืน ๆ  
10 % 0 % 

ประสาทการรับรู้ของมนุษย์ 
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ส่ือการเรียนรู้  (Instructional media) 

 ส่ือการเรียนรู้  หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือหรือช่องทางส าหรับท าให้การสอนของครูถึง

ผูเ้รียนและท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ตามจุดประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  

 

การจ าแนกชนิดของส่ือต่างๆ 

 ส่ือการสอนท่ีนิยมใชส้ าหรับการเรียนรู้ในปัจจุบนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 -  คอมพิวเตอร์ 

 -  เคร่ืองขยายภาพจากคอมพิวเตอร์ (LCD) 

 -  เคร่ืองขยายเสียง/เทปบนัทึกเสียง 

 -  ไวทบ์อร์ด 

 -  โทรทศัน์/วดีีทศัน์/ภาพยนตร์ 

 -  ของจริง 

 -  หนงัสือ/ต ารา/ใบเน้ือหา/คู่มือต่างๆ 

 -  หุ่นจ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรส่ือ 

 

 

 

 

 

ผู้ส่งสาร 

(Sender) 

ส่ือ 

(Media) 

ช่องทาง

(Channel) 

ผู้รับสาร 

(Receiver) 
 

ข้อมูลย้อนกลบั 

(Feedback) 
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ขั้นตอนในการออกแบบส่ือการเรียนรู้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ค าบรรยาย 

-  ไวท์บอร์ด 

-  ใบเน้ือหา 

-  เคร่ืองบันทกัเสียง 

-  คอมพวิเตอร์ 

-  ข้อความ 

-  ภาพน่ิง 

-  ใบเน้ือหา 

-  คอมพวิเตอร์ 

-  แผ่นภาพ 

-  แผ่นภาพ 

-  โมเดล   

    พลาสติก 

-  วดีิโอ 

-  ภาพยนตร์ 

-  คอมพวิเตอร์ 

ภาพเคล่ือนไหว 

-  ของจริง 

-  วดีิโอ 

-  ภาพยนตร์ 

-  On demand 

 
 

จุดประสงค์ 

ประเด็นส าคญัของเน้ือหา 

ส่ือการเรียนรู้ 

ค าพูด(อธิบาย) รูปภาพน่ิง รูปภาพเคล่ือนไหว ของจริง        
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การออกแบบ  การสร้าง  และวธีิการใช้ส่ือการสอนแต่ละประเภท  

ส่ือการสอน การออกแบบ การสร้าง วธีิการใช้ส่ือ 
ของจริง -  พิจารณาของจริงท่ีจะ  

   น าไปใชส้อน 
-  ขนยา้ยง่าย 
-  เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่เกิด 
   อนัตรายต่อผูเ้รียน 
-  หาไดง่้ายไม่ตอ้งลงทุน  
   ใหม่ 

-  จดัหาดว้ยการซ้ือ 
-  จดัหาจากของท่ีมีอยู ่ 
   และสอดคลอ้งกบั 
   จุดประสงค ์
-  จดัหาใหมี้จ านวนมาก 
   และเพียงพอ 
-  เลือกขนาด และ 
   น ้าหนกัท่ีเหมาะสม 

-  ใหเ้ห็นและสัมผสัไดจ้ริง 
-  แจกใหผู้เ้รียนได ้
   ทดลองและมีปริมาณ 
   เพียงพอ 
-  เก็บทนัทีหลงัจากใช ้
   งานเสร็จ 

ใบเน้ือหา/ต ารา -  เนน้ใหมี้รูปภาพท่ีแสดง 
   รายละเอียดเพียงพอ 
-  ขอ้ความตอ้งสอดคลอ้ง 
   กบัจุดประสงคห์รือเน้ือหา 
   ท่ีสอน 
-  มีแบบฝึกหดัทุกบทเรียน 

-  จดัพิมพต์น้ฉบบั 
-  ถ่ายเอกสาร/Off SET 
-  จดัท ารูปเล่ม 
-  จดัท าใหมี้เน้ือหาครบ    
   ตามวตัถุประสงค ์ 
   การสอน 

-  แจกก่อน/ขณะสอน/ 
   หลงัสอน 
-  แจกผูเ้รียนใหค้รบทุกคน 
-  หากมีกิจกรรมให้ 
   แจกหลงัการสอน 
-  หลงัการสอน ควรมี 
   แบบฝึกหดัใหท้ า 

ไวทบ์อร์ด -  วางแผนการสอนล่วงหนา้  
   ท่ีจะเขียนขอ้ความลงบน 
   ไวทบ์อร์ด 
-  จดัแบ่งพื้นท่ีกระดาษให้ 
   เหมาะสม 
-  วางแผนการลบและการ 
   เขียนใหม่ท่ีสอดคลอ้งกนั 

-  มีรูปภาพท่ีตอ้งเขียน   
   ซบัซอ้นจะตอ้งเตรียม 
   ไวก่้อน 
-  เขียนขอ้ความให้ 
   ชดัเจน อ่านง่าย 
-  เนน้ใชป้ากกาสีต่างๆ  
   จ  าแนกเน้ือหา 

-  รูปภาพท่ีวาดไวก่้อน 
   จะตอ้งปิดบงัไวก่้อน 
-  ใชเ้สริมใหผู้เ้รียนมี 
   กิจกรรมในการเรียน 
   การสอน 
-  ไม่ยนืบงัผูเ้รียน 
-  หนัหนา้ไปทางผูเ้รียน 
-  การเขียนขณะสอน 
   แต่ละคร้ังไม่เกิน  
   2–3 นาที 

หุ่นจ าลอง -  ออกแบบใหใ้ชว้สัดุท่ีหา 
  ง่ายในทอ้งถ่ิน 
-  ใชว้สัดุเหลือใช ้หรือ  
   Recycle 

-  เลือกซ้ือท่ีมีขายใน 
   ทอ้งตลาด 
-  การจดัท าจะตอ้ง 
   ลงทุนไม่มากและ 

-  ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึก 
   ส่วนท่ีจ าเป็น และ 
   อธิบายส่วนท่ีซบัซอ้น 
   ไดช้ดัเจน 
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ส่ือการสอน การออกแบบ การสร้าง วธีิการใช้ส่ือ 
 - ตอ้งออกแบบใหค้รอบคลุม 

  จุดประสงคก์ารสอน 
-  ใชเ้ป็นตวัแทนของจริง 

   จ  าแนกสาระท่ี 
   ส าคญัไดห้ลาย 
   จุดประสงค ์
-  สามารถใชง้านได ้ 
    ต่อเน่ืองและถอด 
    ประกอบได ้

-  สามารถจ าแนกและ 
   ถอดช้ินส่วน แลว้ 
   จะตอ้งประกอบเขา้ท่ี 
   เดิมได ้

แผน่ภาพ -  พิจาณาจากเน้ือหาท่ี 
   ซบัซอ้นและมองเห็น 
   ภายนอกไม่ได ้
-  ภาพท่ีใชเ้กิดจากคู่มือ 
   อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีแสดง 
   ภาพ ตดัแสดงภายในได ้
   ชดัเจน 
-  จ  าแนกช้ินส่วนภายในได ้
   ชดัเจนและส่ืออยา่งอ่ืน  
   ท  าไม่ได ้

-  แผน่ภาพท่ีเป็นกระดาษ  
   ควรอดักรอบใส่แผน่ 
   พลาสติกใส เพื่อความ 
   คงทน 
-  ช้ินส่วนท่ีแสดงภายใน 
   ของรูปภาพควรเนน้  
   จ  าแนกเป็นสีท่ีชดัเจน 
-  ครอบคลุมจุดประสงค ์
   การสอนท่ีจ าเป็น 

-  ใชส้ถานการณ์ท่ีไม่มีส่ือ 
   อ่ืนหรือส่ืออ่ืนแสดงไดไ้ม่ 
   ชดัเจน 
-  ใชแ้ขวนท่ีมัน่คงและมีไมช้ี้ 
   ขณะสอน 
-  ใหผู้เ้รียนมีกิจกรรมในการ 
   สอนไดดี้ข้ึน 

ทีว ีวดิีทศัน์และ
ภาพยนตร์ 

-  จดัท าบท SCRIP ให้ 
   สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-  เช่ือมโยงและการจดัต่อ  
   VDO.TAPE ใหไ้ดเ้น้ือหา 
   ท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการ 
-  การสร้างบทเรียนตอ้งมี 
   กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดแ้สดง 
   ความคิดเห็น 

-  การใชก้ลอ้งถ่าย VDO  
   จะตอ้งเนน้ความชดัเจน 
   ของภาพ 
-  จะตอ้งล าดบัภาพตาม 
   ขั้นตอนของเน้ือหา 
-  จดัหา VDO.TAPE ท่ีมีไว ้
   แลว้จะตอ้งเลือกมาตดัต่อ 
   ใหเ้หมาะสมเวลาหรือ 
   บรรยายกบัจ านวนคน ๆ 
   มากๆ 

-  ใชก้บัเคร่ืองเล่น VDO  
   และ TV 
-  ก่อนเปิดฉาย VDO  
   จะตอ้งช้ีแจงจุดประสงค ์
   ใหช้ดัเจน 
-  ไม่ควรใหดู้ตลอด ควร 
   หยดุแลว้ซกัถาม 
-  การเลือก VDO ท่ีมีอยู ่
   แลว้จะตอ้งตรวจสอบและ 
   เตรียมการไวล่้วงหนา้ 

คอมพิวเตอร์ -  ออกแบบบทเรียนท่ีจะใช ้
   สร้างโปรแกรมต่างๆ เช่น 
    -  Power Point 

-  ผูส้ร้างบทเรียนจะตอ้ง     
   เขา้ใจโปรแกรมท่ีใชเ้ป็น 
   อยา่งดี 

-  ใชแ้สดงบนจอ Monitor  
   ส าหรับผูส้อนและขยาย 
   ภาพโดย LCD  
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    -  Auto wear 
    -  Tool Book 
    -  Movie 
    -  Photoshop 
    -  Flash 
-  การออกแบบบทเรียนท่ี 
   เลือกโปรแกรมท่ี 
   สอดคลอ้งกบั Version ท่ี 
   สามารถใชร่้วมกบั 
   คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่

-  ผูส้ร้างกบัผูส้อนบทเรียน 
   จะตอ้งเขา้ใจโปรแกรม 
   การสร้างและคดัเลือก 
   ขอ้ความ 
   และรูปภาพไดเ้หมาะสม 
-  การสร้างจะตอ้งค านึงถึง 
   บทเรียนท่ีเรียงล าดบัและ  
   ครอบคลุม 
-  การสร้างจะตอ้งค านึงถึง 
   บทเรียนท่ีเรียงล าดบัและ 
   ครอบคลุมจุดประสงคไ์ด ้
   ทั้งหมด 

-  ผูใ้ชจ้ะตอ้งจดัเตรียม 
   โปรแกรมและเรียกใช ้
   ล่วงหนา้ใหพ้ร้อมก่อน 
-  ผูใ้ชจ้ะตอ้งสามารถใชง้าน 
   กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   และเคร่ือง LCD เป็น 
   อยา่งดี 
-  การช้ีภาพหรือบทความ 
   จะตอ้งใช ้Laser ช้ี 

 

5.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 กระบวนการจดัการเรียนรู้ คือกระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ต่างๆท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้ การจดักระบวนการเรียนรู้นอกจากจะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั

แลว้จะตอ้งค านึงถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ  รวมทั้งทกัษะกระบวนการและ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ลกัษณะของกิจกรรมหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

1) สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

2) ฝึกกระบวนการส าคญัใหผู้เ้รียน 

3) เหมาะสมกบัธรรมชาติของวยัของผูเ้รียน 

4) เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาของชีวติจริง 

5) เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

6.  กระบวนการวดัผลและประเมินผล 

 กระบวนการวดัผลและประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ท่ี

ก าหนดไวใ้นแผนการเรียนรู้หรือไม่ 

 การวัดผล  หมายถึง กระบวนการให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลกัษณะ

ของส่ิงท่ีวดั  โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 การประเมินผล  หมายถึง  การวนิิจฉยัตดัสินคุณค่าของบุคคล ส่ิงของหรืออ่ืนๆอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
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 วธีิการวดัผลทีเ่หมาะสมกบันิสัยแบบต่างๆ 

 การเลือกวธีิการวดัผล  ตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทั้ง 3 ดา้น 

คือ พุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย จิตพิสัย 

 คุณสมบัติของเคร่ืองมือวดัผล 

1) มีความเท่ียงตรง  (Validity)  ครอบคลุมเน้ือหาทั้ งหมด วดัได้ตรงระดับของการเรียนรู้ใน

จุดประสงค ์

2) มีความเป็นปรนยั (Objectivity)  ค  าถามชดัเจน  ค าตอบแน่นอน ตรวจง่าย แปลความหมายของ

คะแนนชดัเจน 

3) มีความสะดวกในการกระท า (Practicality) การจดัพิมพถู์กต้อง  ชดัเจน จดัหน้ากระดาษค าถาม

และค าตอบเหมาะสม 

 

ชนิดของข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แหล่งการเรียนรู้ 

 แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง  ประสบการณ์ แหล่งขอ้มูล  ข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ  แหล่งความรู้

วิทยาการต่างๆ ท่ีเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการรับรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดต้าม

อธัยาศยัอยา่งต่อเน่ือง 

ชนิดของข้อสอบ 

อตันัย ปรนัย 

จ ากดัค าถาม ไม่จ ากดัค าตอบ เติมค า ถูก/ผดิ จับคู่ เลือกค า 
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8. บันทกึผลหลงัการเรียนรู้ 

 เป็นการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้  ควรบนัทึกดงัน้ี 

1) ผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ในแผนการเรียนรู้  ซ่ึงส่วนใหญ่มี 3 ดา้น ดา้น

องคค์วามรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

2) ปัญหาอุปสรรค  ควรบนัทึกสาเหตุท่ีการจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีวาง

ไว ้น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร 

3) ขอ้เสนอแนะ บนัทึกขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงต่อผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านและท่ีผ่านกิจกรรมตาม

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
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ใบช่วยสอน (Instruction Sheet) 

 ใบช่วยสอน เป็นเอกสารท่ีครูเรียบเรียง คน้ควา้และเขียนข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบการ

เรียนรู้  ในกระบวนการเรียนรู้ ครูจะตอ้งเป็นผูว้างแผนและจดัการเรียนรู้ให้ครบถว้นตามหลกัสูตรท่ีก าหนด

ดว้ยวชิาทฤษฎีและปฏิบติัการใชใ้บช่วยสอนท าใหผู้เ้รียน  เรียนรู้งานง่ายและรวดเร็วดงัน้ี 

 

 ใบช่วยสอนท่ีใชโ้ดยน าไปมี 4 ชนิด (สถาพร, 2553 : 92-98) 

1) ใบความรู้ (Information Sheet) 

2) ใบงาน (Job Sheet) 

3) ใบปฏิบติังาน (Operation Sheet) 

4) ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet) 
 

1) ใบความรู้ (Information Sheets) 

เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาชีพนั้นๆ เม่ือผูเ้รียนจะตอ้งน ามาศึกษาก่อน 

ปฏิบติังาน 

ลกัษณะทีส่ าคัญของใบความรู้ 

1. รหสั ช่ือวชิา 

2. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

3. ช่ือใบความรู้ จ  านวนชัว่โมงและเวลาท่ีใช ้

4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 

4.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

5. เน้ือหาสาระ (มีภาพ แผนภูมิประกอบ) 

6. แบบฝึกหดั,ค าถาม,เฉลย 

7. เฉลย 

8. เอกสารอา้งอิง 
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2) ใบงาน (Job Sheet) 

เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดการปฏิบติังานตั้งแต่ เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุด  ใบงานจะบอก 

รายการเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้กับงานวิธีนั้ นๆ พร้อมทั้ งค  าแนะน าวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความ

ปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

ลกัษณะทีส่ าคัญของใบความรู้ 

1. รหสั ช่ือวชิา 

2. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

3. ช่ือเร่ือง  

4. จ านวนชัว่โมงและเวลาท่ีใช ้

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 

5.2 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (มีภาพประกอบ) 

7. เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ 

8. ขอ้ควรระวงั 

9. มอบงาน 

10. วดัผล/ประเมินผล 

11. เอกสารอา้งอิง 
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3) ใบปฏบิัติงาน (Operation Sheet) 

เป็นเอกสารใบช่วยสอนท่ีใชค้วบคู่กบัใบงาน เป็นเอกสารเสริมในกรณีท่ีใบงานมีการตดัขั้นตอน 

หรือมีช่วงของการปฏิบติังานขาดหายไป ใบปฏิบติังานจะเสริมให้ใบงานเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและประสบ

ผลส าเร็จตามความคาดหวงัของครู 

ลกัษณะทีส่ าคัญของใบปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. รหสั ช่ือวชิา 

2. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

3. เร่ือง/ช่ืองาน 

4. จ านวนชัว่โมงและเวลาท่ีใช ้

5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

5.1  จุดประสงคท์ัว่ไป 

5.2  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

6. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/วสัดุ 

7. ขั้นตอนการปฏิบติังาน(ควรมีภาพประกอบ) 

8. ขอ้ควรระวงั 

9. ขอ้เสนอแนะ 

10. การประเมินผล 

11. หนงัสืออา้งอิง 
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4) ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet) 

เป็นเอกสารท่ีเขียนเฉพาะหวัขอ้  หวัเร่ือง หวังาน หรือแสดงรายละเอียดอ่ืนท่ีผูส้อนก าหนดให ้

ผูเ้รียนไปคน้ควา้  ดูงาน ท ารายงาน ท าแบบฝึกหดั 

ลกัษณะทีส่ าคัญของใบงานมอบหมาย  ได้แก่ 

1. ช่ือวชิา 

2. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

3. ช่ืองาน 

4. จุดประสงคม์อบหมายงาน 

5. แนวทางการปฏิบติังาน 

6. แหล่งคน้ควา้ 

7. ค าถาม หรือปัญหา 

8. ก าหนดเวลาส่งงาน 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

     ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

      ควรปรับปรุงเก่ียวกบั.................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………... 

        ลงช่ือ (…………………………………………) 

       หวัหนา้หมวด/หวัหนา้แผนก 

          ………./………./………. 

            เห็นควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 

            อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………  

       ลงช่ือ (…………………………………………) 

       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

          ………./………./……….  

 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 อ่ืนๆ....................................................................................................................... 

     ลงช่ือ (…………………………………………) 

             ผูอ้  านวยการ 

                           ………./………./……… 
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ดร.มนตช์ยั  มนูธาราม                                                                ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

  

บรรณานุกรม 

พิสิฐ  เมธาภทัร,  การพฒันาหลกัสูตรอาชีวะศึกษาและเทคนิคศึกษา. กรุงเทพฯ: 

        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 

ไพโรจน์  สถิตยากรและอคัรัตน์ พูลกระจ่าง,การพฒันาหลกัสูตรรายวชิา. กรุงเทพฯ: 

        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2550. 

มนตช์ยั  มนูธาราม,  คู่มือการเขยีนแผนการเรียนรู้. นครราชสีมา: เอกสารการฝึกอบรม 

                            ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2555 

สถาพร  ไมตรีจิตร์,  การเขยีนแผนการสอนและการเขยีนใบช่วยสอน. พิมพค์ร้ังท่ี 3 

        กรุงเทพ: ศูนยว์ิจยัและพฒันาอาชีวศึกษา 3,2544 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มาตรฐานการประเมินส่ือการเรียนรู้และ 

 นวตักรรมอาชีวศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ, 2553 
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