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หัวขอบรรยาย/ปฏิบัติ
 ความหมาย
 ความสําคัญของเอกสารคําสอน
 องคประกอบของ เอกสารคําสอน
 หลักการจัดทําเอกสารคําสอน
 ตวัอยางเอกสารคําสอน
 ฝกปฏิบัติเขียนเอกสารคําสอน
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ลักษณะผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน; เอกสารคําสอน; 
ตํารา; หนังสือ; งานแปล; บทความทาง
วิชาการ; งานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 
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เปนตําราหรอืเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคําสอน
ที่มีเนือ้หาสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย...ตั้งแต 
พ.ศ.... เปนตนมา(เอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคํา
สอน ตองเปนของรายวิชาที่มีคาบบรรยาย สําหรับเอกสารคํา
สอนวิชาที่มีแตคาบปฏิบัติ จะถือวาเปนเพยีงใบงาน)
ตองมีลักษณะเปนตาํราหรอืเอกสารประกอบการสอน หรอื
เอกสารคําสอนที่มีเนือ้หาและการอางอิงสมบูรณครบถวนตาม
หลักเกณฑ 

ความหมายของเอกสารการสอนหรอืเอกสารคําสอน 
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ประกาศคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน  เอกสารประกอบการสอน

เอกสารคําสอน  เอกสารหรอืสือ่การสอน

“เอกสารประกอบการสอน” หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึง่ตามหลักสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอนอยางเปนระบบ  จดัเปนเครื่องมอืสาํคัญของผูสอนในการใช
ประกอบการสอน  ซึง่รูปแบบเปนเอกสารหรือสือ่อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน  
ประกอบดวย  แผนการสอน  หัวขอบรรยาย  (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)
และอาจมีสิง่ตาง ๆ ดังตอไปนี้เพิม่ขึ้นอกีกไ็ด  เชน  รายชือ่บทความหรอืหนังสือ
อานประกอบ  บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart)  แถบ
เสียง (tape)  หรือภาพเลือ่น (slide)  เปนตน  โดยการเผยแพรอาจเปนเอกสารที่
จดัทําเปนรูปเลมหรือถายสาํเนาเย็บเลม  หรือเปนสิ่งอืน่ ๆ  เชน ซีดรีอม  ที่ไดใช
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรของสถาบนัอดุมศกึษามาแลว
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“เอกสารคําสอน” หมายถงึ  ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวชิาใดวิชาหนึ่ง  ตาม
หลักสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน  และวิธีการสอน
อยางเปนระบบ  โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความ
สมบรูณกวาเอกสารประกอบการสอน  จดัเปนเครื่องมือสาํคัญของผูเรียนที่นําไป
ศกึษาดวยตนเองหรอืเพิ่มเติมขึ้นจากการเรยีนในวิชานั้น ๆ ซึง่รปูแบบเปน
เอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน  ประกอบดวย  แผนการ
สอน  หัวขอบรรยาย  (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆ 
ดงัตอไปนี้เพิม่ขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสอือานประกอบ  บทเรียบเรียง
คัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart)  แถบเสียง (tape)  ภาพเลือ่น 
(slide)  ตัวอยางหรอืกรณศีกึษาที่ใชประกอบการอธบิายภาพ  แบบฝกปฏิบัติ  
รวมทั้งการอางองิเพือ่ขยายความที่มาของสาระและขอมูล  และบรรณานกุรมที่
ทันสมัย  โดยการเผยแพรตองไดรับการจดัทํารูปเลมดวยการพิมพ  หรือถาย
สําเนาเย็บเลม  หรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คํา
สอน” ใหแกผูเรียน
ในวิชานั้น ๆ มาแลว 
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“เอกสารการสอน” หมายถึง  เอกสารคําบรรยายหรือสิง่อื่น ๆ 
ที่ใชสอนวิชาใดวชิาหนึง่  ตามหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็น
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบและมีคุณภาพดีมาก  
โดยตองไดรับการตีพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลม

“สือ่การสอน” หมายถึง  สื่อที่ใชประกอบการสอน  เชน  CAI
วีดีทัศน  หุนที่ใชสอนแสดง  โดยมีคูมือการใชงานหรือคําอธิบาย
ประกอบดวย
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แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนสาํหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

ชื่อเอกสาร  ..........................................
ชื่อผูเขียน/จดัทํา ...........................................
๑. เนือ้หาสาระทางวิชาการมีความสมบรูณ

พอใช ดี ดีมาก ดเีดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถามี) …..............................

๒. เนือ้หาสาระทางวิชาการมีความถูกตอง
 พอใช  ดี  ดีมาก  ดเีดน

ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถามี) …...............
เอกสารอยูในเกณฑ      พอใช  ดี  ดมีาก      ดเีดน

สรุปความเหน็.....................................................................
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แบบประเมินเอกสารคาํสอนสําหรับตาํแหนงรองศาสตราจารย

๑. เนื้อหาสาระทางวชิาการมีความสมบูรณ   พอใช   ดี    ดีมาก    ดเีดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …....................

๒. เนื้อหาสาระทางวชิาการมีความถูกตอง  พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …..........................

๓. แนวคิดและการนาํเสนอชัดเจนเปนประโยชนตอวิชาการ  พอใช   ดี   ดีมาก  ดีเดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี ….........................

๔. มีการเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
 พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน

ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …................................
๕. สามารถนาํไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได  พอใช    ด ี   ดีมาก    ดีเดน     
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …............................

เอกสารอยูในเกณฑ  พอใช      ดี      ดีมาก     ดีเดน
สรุปความเห็น.........................................
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แบบประเมินเอกสารหรือสื่อการสอนสําหรับตาํแหนงศาสตราจารย

๑.เนื้อหาสาระทางวชิาการมีความสมบูรณ  พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี ….................

๒.เนื้อหาสาระทางวชิาการมีความถูกตอง  พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี ….................

๓.แนวคิดและการนาํเสนอชัดเจนเปนประโยชนตอวิชาการ  พอใช    ดี    ดีมาก   ดีเดน
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี ….......................

๔. มีการเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
 พอใช     ด ี    ดีมาก    ดีเดน

ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …..................
๕. สามารถนาํไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏบิัติได  พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน

ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถาม)ี …..........................

เอกสารอยูในเกณฑ  พอใช     ดี     ดีมาก    ดีเดน
สรุปความเห็น...........................................
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ความสําคัญของเอกสารคําสอน

สําหรับอาจารย
ทําใหตองศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ
ทําใหมีความรูจริงในเรื่องที่สอนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

ความรูทีม่ีเปนความรูในลักษณะทีต่กผลึก
ใชเปนสิ่งที่กําหนดกรอบในการสอน
ใชเปนหลักในการวางแผนการสอน
ชวยใหจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเนือ้หาและเวลา
ใชเปนหลักในการตดิตาม ทดสอบ/ประเมินความรูความสามารถ

ของผูเรียน
เปนเครือ่งมือสือ่สารกับผูเรียน 
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สําหรับผูเรียน

เปนกรอบในการวางแผนการเรียนของตนเอง

มีกรอบในการติดตาม ประเมินความกาวหนาของตนเอง
เพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาตนเอง

ไดรับความรูทั้งในดานทฤษฏีและประสบการณจากผูสอน

ใชในการอางอิง ศึกษาเพิ่มเติม หรอืทบทวนจากในชัน้เรียน
มีกรอบ/แหลงในการศึกษาเพิ่มเตมิถาตองการ
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หลักการจดัทําเอกสารคําสอน
ดานเนือ้หา

ตองสะทอนถึงความรู ความเขาใจ ของผูเขียน
เปนเอกสารที่เรียบเรียงมาจากความรูจากการอาน

มีการวิเคราะห บูรณาการและสังเคราะหจนตกผลึก
สะทอนใหเห็นประสบการณในการประยุกตใช

มีความเปนเนื้อเดียวกัน ไมใชการตดัแปะ
ครอบคลุมหลักสูตรของวิชาที่สอน
มีการนําเสนอเคาโครงเอกสารใหผูเรียนเห็นภาพรวม   

รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา วัตถุประสงค เปาหมาย 
เคาโครงเนื้อหา กจิกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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ระบุวัตถุประสงค / จุดมุงหมายของเอกสารที่ชดัเจน
ผูเรียนสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตนเองได
ใหคําอธิบายหรอืขอคิดที่จําเปนในการนาํความรูไปประยุกตใช

อาจอยูในเนือ้หา หรือในกจิกรรม/เฉลย
เนื้อหาที่นําเสนอสอดคลองกับวัตถุประสงค/จดุมุงหมาย

เนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวยหลักการ ทฤษฎีและตัวอยาง
มีตัวอยางที่สอดคลองกบับริบทของการเรียนการสอน

ตัวอยาง จากการศึกษา คนควา วิจยั ของตนเอง และผูอืน่
วิธีการนําเสนอสอดคลองกับบริบทการเรียนการสอน
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เขียนดวยภาษาที่งายแกการเขาใจ ความยากควรเปนเพราะ
ธรรมชาติของเนื้อหา ไมใชที่ภาษา

ใชภาพ กราฟ  หรอืสื่อเพิม่เตมิประกอบเพือ่ให ความเขาใจ

แกผูเรียนเพิ่มขึน้

ตรวจสอบการสะกดคํา และวรรคตอน ใหถูกตอง
เขียนตามหลักการเขียนทั่วไป คือ แตละสวนประกอบดวย

สวนนํา สวนเนื้อหา/รายละเอียด/อธิบายความ และสรุป
กรณีการอางอิง อางองิใหถูกหลัก รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรม
มีการนําไปใชในการเรียนการสอน และการปรบัปรุงแลว
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ดานโครงสรางเนือ้หา

แบงตามประเด็นเนื้อหา ตามขั้นตอน/กระบวนการ
จากงายไปยาก
จากรูปธรรมไปสูนามธรรม
จากเนื้อหาที่เปนพื้นฐานไปสูเนือ้หาที่ตองใชพื้นความรูกอนหนา

อาจมีเอกสารหรือสือ่ประกอบ แยกตางหาก 
ควรมีแผนการสอนประกอบกับเอกสารคําสอน

ชื่อวิชา ชั้น ผูสอน  วัตถุประสงครายวิชา  ระยะเวลาที่สอน
ตารางและกจิกรรมการเรียนการสอน เกณฑการประเมินผล 
และตดัสนิผลการเรียน สื่อ/แหลงคนควาเพิ่มเติม
รายวิชาหรือความรูพื้นฐานที่ตองเรียนมากอนหรือที่ตองมี   
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1. กําหนดจุดมุงหมายการศึกษาในรายวิชานั้น กําหนดใหอยู
ในรูปของพฤตกิรรมของผูเรียนทีต่องการสราง/พฒันา หรอืที่
ตองการใหปฏิบัติไดเมื่อศึกษารายวิชานี้แลว

2. ระบุเนื้อหาและความคิดรวบยอดของแตละเนื้อหาให
ครอบคลุมพฤตกิรรมทีก่ําหนด

3. ใหคาความสําคัญหรอืน้ําหนักของแตละเนือ้หา (อาจรวมทั้ง
เนื้อหายอย)

อาจจดัทําเปนรปูตาราง ดังตวัอยาง

การวิเคราะหรายวิชา
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ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
คําอธบิายชุดวิชา-นํามาจากหลักสตูร

คณติศาสตรและความรูทั่วไปทางสถติิ การแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัดการกระจาย

ความนาจะเปนและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยและการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนของการวิจัย ประเภทของ
การวิจัย การวิจยัทางการศึกษาและแนวโนมของการวิจยั ทางการศึกษา
ของไทย การวัดผลการศึกษาและเครื่องมือวัดผลทางการเรียนรู การ
สรางขอสอบ การใชสถิติเพื่อการวดัผลการศึกษา การวิเคราะหขอสอบ
และขอสอบมาตรฐาน และระบบการใหคะแนน

ตัวอยาง
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การกําหนดวตัถุประสงคของรายวิชา-

พิจารณาจาก คําอธิบายรายวิชา และกําหนดวัตถุประสงค
ใหครอบคลุมความสามารถตามกรอบเนือ้หาวิชาที่ไดระบุ

ในคําอธบิายรายวิชา โดยยึดจุดมุงหมายของ
หลักสูตรเปนหลัก  
วัตถุประสงคของรายวิชาตองสอดคลอง สนับสนนุทําให
เกิดการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่ตอบสนองกบั

จุดมุงหมายของหลักสูตร 
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1. เพื่อใหมีทักษะการใชเทคนิคทางสถติใินการวัดผล ประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา
2. เพื่อใหเขาใจประโยชนของการวัดและประเมินผลที่มีตอการเรียน
การสอน
3. เพื่อใหมีทักษะในการสรางขอสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียนที่มี
คุณภาพ
4. เพื่อใหรูจกันําผลการวัดและประเมินผลไปใชปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหบรรลจุดุมุงหมายของหลักสตูร
5. เพื่อใหเขาใหลกัการและวิธีการวิจัยทางการศึกษา
6. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลกัการเบื้องตนของการจดัขอมูลเพื่อ
วิเคราะหโดยอาศัยคอมพิวเตอร

ตัวอยาง
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การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค 
อาจกาํหนดเปน 2 ระดับ เชน วัตถุประสงคทั่วไป 
และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ตวัอยางเชน

รายวิชา:การออกกําลงักายและการกีฬา

เปาหมายหรือวัตถุประสงคของรายวิชา
(Course Goals or Objectives)
เมื่อผูเรียนศึกษาครบถวนตามรายวิชาแลว มีความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการออกกาํลงักายและกีฬา เพื่อสุขภาพ มีทักษะ
และสามารถปฏิบัติกจิกรรมการออกกําลงักายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

ไดอยางปลอดภัย สนุกสนานเปนประจํา มีสมรรถภาพทางกาย 
บุคลิกลักษณะ และคณุลักษณะที่ดี อยูในสงัคมไดอยางมีความสุข
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning Objectives/Outcomes)

เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ ทักษะ และคุณลักษณะดังนี้
1.รูและเขาใจการออกกําลังกายแฃะการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ
2.รูและเขาใจหลักการออกกําลังกายและการเลนกฬีา

เพือ่สขุภาพ
3.มีทักษะและสามารถนาํไปปฎิบัตเิกี่ยวกับการบรหิารกาย

การอบอุนรางกาย การคลายอบอุน....
4.ปฏิบัตกิจิกรรมในชั้นเรียนดวยความรับผิดชอบ มีระเบียบ

วินัย เชื่อมัน่ในตนเอง เอื้อเฟอ เสียสละในการเรียนรูรวมกัน
และการปฏบิัติงานเปนกลุมไดอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ

ตัวอยาง
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หลักการเขียนวัตถุประสงค

1. วัตถุประสงคตองสอดคลองกับการแตกหนวยแตกตอน  
หรอือกีนยัหนึง่ การแตกหนวยแตกตอน ตองใหครอบคลมุ
วัตถุประสงคที่กําหนดในหลักสูตร และในรายวิชา  

2. ในขณะที่หลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค
ของหลักสูตร เปนแนวทางการกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงคจะเปนตัวกําหนดกจิกรรมการเรียนรูและ

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน
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3. วัตถุประสงคที่ดี ตองสามารถวัดและประเมินได ดังนั้น
จงึนิยมเขียนในรปูของพฤตกิรรม หรอืสมรรถนะที่พึงประสงค
ทีค่าดหวังวาจะเกิดในตัวผูเรียน หลังจากทีด่ําเนินการเรียน
การสอนตามที่ไดออกแบบไว

4. การเขียนวตัถุประสงค อาศัยความรูของผูเขียน ในดาน
หลักการเรียนรู วิธแีละรูปแบบการเรียนการสอน จดุมุงหมาย
ของการศึกษา การวดัและประเมินผลการเรียนรู  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาคน ทีต่องการพัฒนา ทั้งดานสติปญญา
รางกาย ทกัษะการทํางาน และจติใจ 
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วัตถุประสงคของการออกแบบการเรียนการสอนเพือ่พฒันา

ความรู ความคิด
ทักษะปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงค
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ตัวอยาง
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การออกแบบการเรียนรู ตองการความรูของครูดาน
1. การออกแบบกจิกรรมการเรียนการสอน ตามหลักการและ
ทฤษฏีการเรียนรูตาง ๆ 

เด็กเปนศูนยกลาง-การทาํงานเปนทีม-ความคิดริเริ่ม 
การเรียนแบบรวมมือ 
PBL

2.การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3. การสรางเครือ่งมือวัด

4. สื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรู
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ดานโครงสรางเนือ้หาในการแตกหนวยแตกตอน

แบงตามประเด็นเนือ้หา ตามขั้นตอน/กระบวนการ
จากงายไปยาก

จากรปูธรรมไปสูนามธรรม

จากเนือ้หาที่เปนพืน้ฐานไปสูเนื้อหาที่

ตองใชพืน้ความรูกอนหนา
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การออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู
ตองการพัฒนาผูเรียนในดานใดบาง

กจิกรรมตองสอดคลอง ทําใหเกิดผลตามที่คาดหวัง
ตองสะทอนถึงสมรรถนะทั้ง 3 ดาน

แบบทดสอบ กอน-หลังเรียน
 แบบทดสอบ/การทดสอบความรูกอนเรียน-จะทดสอบ

ความรูเดิมหรือความรูทีจ่ะสอน (ควรระบุดวยวา 
ทดสอบเพือ่อะไร โดยเขียนในสวนบทนํา)

กจิกรรมเขียนตอบ   วัดความสามารถขั้นสูง
งานเดี่ยว-กลุม-รายงาน PBL
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ตวัอยางโครงสรางสังเขปรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวชิา
2. ชื่อวิชา
3. จํานวนหนวยกิตและชั่วโมงเรียน
4. ความสําคัญ    เปนวิขาบังคับ กลุมวิชา ...... หมวดวิชา……ของสาขาวิชา.....

หลักสูตร...........
5. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description)
6. เปาหมาย/วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Goals or Objectives)
7. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั (Learning Objectives)
8. รูปแบบการจัดการเรียนรู (Course Arrangement)
9.คําอธิบายเพิ่มเติม
10.การวัดและประเมินผลการเรียนรู
11.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
12.การติดตออาจารยผูสอน
13.กําหนดการสอน
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สัปดาหที่/ครั้งที่ หัวขอเนื้อหา จดุประสงคการ
เรียนรู

กิจกรรม

ตัวอยางโครงรางกําหนดการสอน

กําหนดการสอน 15 สัปดาห  สัปดาหละ ... ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
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จุดมุงหมาย

อธิบายความหมาย ลักษณะ และประเภทตาง ๆ ของขอมลูได
บอกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลได

อธิบายขอควรพจิารณาในการกําหนดแบบสอบถามได

อธิบายหลักเกณฑในการตั้งคําถามได

อธิบายหลักการสัมภาษณได

บอกหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลใหทําหนาทีพ่นกังานสนามได

หนวยที3่: ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่การวิจยั

ตัวอยางการแตกหนวย/ตอน
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ใสตวัเลขแสดง
น้ําหนัก
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แนวคิด 
ระบุแนวคิด/ความคิดรวบยอด/หรือสาระสาํคัญในภาพรวมของเนือ้หาในหนวย  
ตัวอยาง แนวคิดจากชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา หนวยที่ 9 
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินการศึกษา
1. การวัดเปนระบบในการกําหนดสิง่ที่มีความหมายแทนคุณลกัษณะของสิง่ที่
ตองการวัด สวนการประเมินเปนการนําผลการวัดไปตัดสนิ ตีราคา ตาม
เปาหมายที่ตองการ
2. จุดมุงหมายทางการศึกษาเปนทิศทางในการพัฒนาผูเรียนที่ชวยกําหนดแนว
ทางการวัดและการประเมินทางการศึกษาได
3. จุดมุงหมายในการสอนควรระบุใหอยูในรูปพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตและวัด
ได และตองสัมพันธกับจุดมุงหมายของหลักสตูร
4. การแจกแจงและจัดประเภทของจดุมุงหมายที่ชัดเจน จะทําใหสามารถทําการ
วัดไดอยางชัดเจนและครอบคลุมดวย
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วัตถุประสงค

เมื่อศึกษาหนวยที่  จบแลว นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.

วัตถุประสงค
1. เมื่อศึกษาเรื่องความหมายและลกัษณะของการวัดและการ

ประเมินทางการศึกษาแลว นักศกึษาสามารถยกตวัอยางกรณทีี่เปน
การวัดและการประเมินได
2. เมื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการวัดและจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาแลว นักศึกษาสามารถกําหนดสิง่ทีจ่ะวัดจาก
จุดมุงหมายที่กําหนดใหได
3. .....
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กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF:Hed)
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เปน  กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒกิารศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒ ิความเชื่อมโยงตอเนือ่งจาก
คุณวุฒิระกับหนึ่งไปสูระดับที่สงูขึ้น การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการ
เรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึง่เพิ่มสงูขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช ลักษณะของหลกัสตูร
ในแตละระดับคณุวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรูจาก
ประสบการณ ซึง่เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบ
และกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลติบณัฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
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โครงสรางและองคประกอบของ TQF

1.ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 
2.มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) 
ของคุณวุฒิของประเทศไทย
3.มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดบัคุณวุฒิ
4.ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒิ
5.จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
6.การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
7.การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ของคณุวุฒปิระเทศไทยประกอบดวย
มาตรฐานอยางนอย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)
2. ดานความรู (Knowledge)
3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility)
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical, Communication and Information 
Technology Skills)
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ในบางสาขาวิชาอาจกาํหนดมาตรฐานการเรียนรูใหมี
มากกวา 5 ดานกไ็ด 
เชน บางสาขาวิชา เนนทกัษะของการฝกฝนใหเกิดความ
ชํานาญ ก็จะเพิ่มมาตรฐานผลเรียนรูทางดานทักษะพิสัย 
(Domain of Psychomotor Skills) หรอื
บางสาขาวิชาตองการใชบัณฑิตของสาขาวิชามีมาตรฐานผล

การเรียนรูมากกวาหรอืพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอืน่ก็
สามารถกําหนดเพิ่มเติมได

รายละเอียดแตละมาตรฐาน
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ดานคณุธรรม จรยิธรรม
สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับ

การใชดลุยพินิจทางคานิยม ดวยวิถีทางทีค่ํานึงถึงความรูสึกของ
ผูอื่นไดอยางสอดคลองกับคานิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ แสดงออกถึงพฤตกิรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดบัสูงทีเ่กี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยมและการจัดลาํดับ

ความสําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตยสจุรติอยางสม่ําเสมอ และ
บูรณาการไดอยางสมดุลเหมาะสมระหวางวัตถปุระสงคสวนบุคคล

และวัตถปุระสงคของกลุม เปนอยางที่ดีตอผูอื่น มีภาวะผูนําในการ
ทํางาน ในกลุมตาง ๆ ในครอบครัว และชมุชน
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ดานความรู

มีองคความรูในสาขา/สาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและ
ทฤษฎีที่สมัพันธกัน ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวของ สาํหรับผูที่เรียนในหลักสตูรวิชาชีพมีความคุนเคยกับ
พัฒนาการลาสุดฝนระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/

สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งตระหนักถงึงานวิจัยในปจจุบันทีเ่กี่ยวของกบั
การแกไขปญหาและการตอยอดองคความรู ในหลกัสตูรที่เตรียม
นักศกึษาเพื่อปฏิบัตงิานวิชาชีพ นักศกึษาจะตองตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค ขอบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงใหทัน
ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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ดานทักษะทางปญญา

มีความสามารถในการทําวิจับ เขาใจและสามารถประเมนิขอมลู คนหาแนวคิดและ
หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมลูทีก่วางขวาง และประยุกตขอสรุปเพือ่แกไขปญหา
และขอโตแยงที่แตกตางกันไดโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษา
ปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดย
คํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีทีเ่กีย่วของ ประสบการณภาคปฏิบตัแิละผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสนิใจ สามารถประยุกตทักษะและความเขาใจอันถองแทเหลานี้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของสมัพันธกบัสาขา/สาขาวิชาที่เรียน

สําหรับหลักสตูรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบตัิงานที่ทําอยูเปนประจํา
ไดอยางเหมาะสม และแยกแยะสถานการณที่ตองการการแกไขปญหาดวยนวัตกรรม
ใหม ๆ พรอมกบันําเอาความรูความเขาใจในภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบตัิทีเ่กีย่วของ
มาประยุกตใชเพือ่สนองตอบตอสถานการณเชนนั้น
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ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค 
ไมวาจะในฐานะผูนําหรอืสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในกลุมที่มีสถานการณไมชัดเจน และตองการ
นวัตกรรมใหม ๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซึ่งความคิด
ริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจและกลาวถึง

ปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพืน้ฐานของตนเองและของ

กลุม มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมทั้ง
วิชาชีพไดอยางตอเนือ่ง
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ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เมื่อศึกษาปญหาและขอโตแยงแลว สามารถระบุเทคนิคทางสถติิหรือ
คณติศาสตรที่เกี่ยวของและประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปล

ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข สามารถสือ่สารอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจกัเลอืกและใชรูปแบบของการ
นําเสนอที่เหมาะสมสําหรับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกนั ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสือ่สารที่เหมาะสมเปนประจําใน
การเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสือ่สารขอมูลขาวสารและ
ความคิด



Kanjana



Kanjana

ขอมูลรายวิชาและการสอน

ชื่อวิชา 228211 พฤตกิรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
จํานวนหนวยกติ 3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา

ปจจยัภายในและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติธรรมการซื้อของผูบริโภค 
รวมถึงการวิเคราะหตามแนวพฤติกรรมศาสตรที่มีผลตอการกําหนด กลยุทธทางการตลาด 
อิทธิพลสวนบุคคล กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การยอมรับและการแพรกระจาย
นวัตกรรมใหม

ความมุงหมายรายวิชา

เพื่อใหทราบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคอยางถูกตอง

เพื่อสามารถวิเคราะหพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได

เพื่อสามารถประยกุตใชแนวคิด ความรูเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบริโภคกับกิจกรรมทางการ
ตลาดได
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สัปดาห  คาบที่                                 เนื้อหา
ที่  
1        1 – 3    ปฐมนิเทศ – วิธีการสอน การแบงคะแนน
2 1-3 การวิจัยผูบริโภค

 ความหมายของการวิจัยผูบริโภค
 ความสําคญัของการวิจัยผูบริโภค
กระบวนการวิจัยผูบริโภค

 ความสัมพันธของการวิจยัผูบริโภคกับพฤติกรรมผูบริโภค
ระบบสารสนเทศของการตลาดเกี่ยวกับลูกคา

16                  สอบปลายภาค
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วัสดุและอุปกรณการสอน

หนังสอืตํารา – เอกสารการสอน
1)วุฒิชาติ  สนุทรสมยั. (2546). เอกสารคําสอนพฤติกรรมผูบริโภค. ชลบรุี:

ภาควิชาบริหารธรุกจิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัย
บูรพา.
2 ) ธงชัย  สนัติวงษ. (2546). พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด (พมิพครั้งที่ 
10). กทม.: บริษัท ประชุมการชาง จาํกดั.
3)อดุลยและดลยา จาตุรงคกุล. (2545). พฤตกิรรมผูบริโภค (พมิพครั้งที่ 7).

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
4)Schiffman, L. G., & Kanuk L. L. (1994). Consumer Behavior. New 
Jersey: Prentice–Hall, Inc.
5)Hanna, N., & Wozniak, R. (2001). Consumer Behavior An Applied 
Approach. Englewood-cliff, N.J.: Prentice–Hall, Inc.
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หนังสืออางอิงอืน่ ๆ
•วารสารทางการตลาด
•หนังสือพมิพผูจัดการ
อุปกรณการสอนทีต่องการใช
•เครื่องฉายแผนใส พรอมจอภาพ 1 ชุด
•อุปกรณเครือ่งเสียง 1 ชุด
•เครื่องฉาย VDO และเครือ่งเลน 1 ชุด (บางชั่วโมง)
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การประเมินผล

รายวิชานี้แบงเปน 15 บทเรียน การวัดและประเมินผลรายวิชาจะดาํเนินการดังนี้
1. วิธีการ 
การประเมินผลแยกเปน 3 สวน โดยแบงคะแนนแตละสวนจากคะแนนเต็ม
ทั้งรายวิชา 100 คะแนน ดงันี้

1. งานที่มอบหมาย 20 คะแนนหรอื 20%
2. กรณีศึกษา 2 กจิกรรม ๆ ละ 25 คะแนน รวม 5 คะแนนหรอื 5%
3. พจิารณาจากกจินสิัยความตั้งใจ การเขารวมกจิกรรม 5 คะแนน หรือ 5%
4. การทดสอบบทเรียนรวม 70 คะแนน หรือ 70%

โดยจัดแบงน้ําหนกั คะแนนในแตละบทเทา ๆ กัน
สอบกลางภาคประกอบเนือ้หาของบทที่ 1 – 7
สอบปลายภาคประกอบดวยเนื้อหาของบทที่ 8 –15
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2. เกณฑผานรายวิชา
ผูทีจ่ะผานวิชานี้จะตอง

2.1 มีเวลาเขาชั้นเรียนไมต่ํากวา 80%
2.2 จะตองผานการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.3 จะไดคะแนนรวมทั้งหมดไมต่ํากวา 50 คะแนน
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3. เกณฑคาระดับคะแนน
3.1 พจิารณาเกณฑผานรายวิชาตามขอ 3.2 ผูที่ไมผานเกณฑขอ 3.2 

จะไดรับคาระดับคาของคะแนน F
3.2 ผูที่ผานเกณฑ จะไดรับคาระดับคะแนนตามเกณฑอิงเกณฑและอิง

กลุมโดยใชหลักเกณฑ
คะแนนรอยละตั้งแต 85 ขึ้นไป ระดับคะแนน A
คะแนนรอยละ 80 – 84 ระดับคะแนน B+
คะแนนรอยละ 75 - 79 ระดับคะแนน B
คะแนนรอยละ 70 – 74 ระดับคะแนน C+
คะแนนรอยละ 60 - 69 ระดับคะแนน C
คะแนนรอยละ 55 -59 ระดับคะแนน D+
คะแนนรอยละ 50 –54 ระดับคะแนน D
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1. คํานํา
วัตถุประสงคในการจดัทําเพื่อใชเปนเอกสารประกอบ/หลัก 
ในการเรียนการสอนวิชาใด สาํหรับผูใด
เนื้อหาสาระในเอกสารระบุโครงสรางเนือ้หา เชนเปนบท เปนตอน
สือ่ประกอบอื่น ๆ หรือวิธีการเรียน/การใชเอกสาร
2. สารบัญ
3. แบบทดสอบกอนเรียนรวม
4. บทนํา  

แนะนาํเอกสาร วามีโครงสรางหรอืการแบงเนื้อหาอยางไร
แตละตอน หนวยหรือบท มีจดุมุงหมายเพื่อใหอะไร 
มีเนื้อหาที่ประกอบดวยอะไรบาง จดุที่เนน วิธีการศึกษา
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5. สวน/บท/หนวยที่ ...
แบบทดสอบ/การทดสอบความรูกอนเรียน-จะทดสอบ
ความรูเดิมหรือความรูทีจ่ะสอน (ควรระบดุวยวา 
ทดสอบเพื่ออะไร โดยเขียนในสวนบทนํา)

สวนเนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียนประจําสวน/บท/หนวย

จบทกุหนวยมแีบบทดสอบหลังเรียนรวม

บรรณานุกรม อาจมีทุกหนวยหรือสวนหลังสุด
ประวัติผูเขียน
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แบบทดสอบ/การทดสอบ อาจเปลี่ยนเปนกิจกรรม
จะใสแบบทดสอบ การทดสอบ กิจกรรม ไวในเอกสาร?
จะตรวจคําตอบ หรือเฉลยคําตอบ กิจกรรม อยางไร

ใสไวหลังเอกสารการสอนกอนถึงบรรณานุกรม ?
ใสไวในเอกสารตางหาก ?



Kanjana

หนวยที่ 
ชื่อหนวย  -------------
ชื่อผูเขยีน
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หนวยที่ 
ชื่อหนวย
เคาโครงเนือ้หา

ตอนที่ 1.1 ชื่อตอน
1.1.1 หัวเรื่อง
ยอย 
1.1.2 หัวเรื่อง
ยอย 

ตอนที่ 1.2 ชื่อตอน
1.2.1 หัวเรื่องยอย 
1.2.2 หัวเรื่องยอย 
1.2.3 หัวเรื่องยอย 
ตอนที่ 1.3 ชื่อตอน
1.3.1 หัวเรื่องยอย
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แนวคิด

1. 
2. 
3. 
วัตถุประสงค

เมื่อศึกษาหนวยที่  จบแลว นักศึกษาสามารถ
1.

2.

3.
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (ใชแบบ TQF)
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1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกติ
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน
6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกนั (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันทีจ่ดัทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ
1. คําอธบิายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศกึษา
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง
3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและ
แนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษาเปนรายบุคคล
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หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพฒันา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา(ตอ)
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ผู
สอน

กจิกรรมการเรียน
การสอน  สื่อที่ใช(ถา

มี)

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ/
รายละเอียด

สัปดาห
ที่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู

สัดสวนของการ
ประเมินผล

สัปดาหที่
ประเมิน

วิธีการ
ประเมิน

ผลการ
เรียนรู*

กจิกรรม
ที่
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการ
ของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศกึษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา
5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชา ตัวอยาง tqf การเขียน

สวนอางอิง
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