
การเขียนเอกสารประกอบการ

สอน และเอกสารคาํสอน

ตอนท่ี 2 แนวทางการเขียน
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• โครงสร้างของเอกสารประกอบการสอน

• แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน

• แนวทางการเขียนจุดประสงค์การสอน

• ตวัอย่าง 

• การประเมนิเอกสารประกอบการสอนขัน้ต้น

• ข้อสังเกตจากการประเมนิคุณภาพการสอน

• ตอบข้อคาํถาม



โครงการสอน

เอกสาร

ประกอบ

การสอน

โครงสร้างและความเช่ือมโยง

ลักษณะรายวชิา

แผนการสอน



แนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน

1. เลือกรายวิชา

2. ศึกษารายละเอียดหลกัสตูร

3. ศึกษารายละเอียดของรายวิชา

4. เขียนลกัษณะรายวิชา

5. จดัทาํโครงเรื่อง แบง่หน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ

6. กาํหนดน้ําหนักเวลา 

7.เขียนจดุประสงคก์ารสอน

8. การประเมินผลรายวิชา

9. การกาํหนดน้ําหนักคะแนน

10. กาํหนดการสอนรายสปัดาห์

11. เขียนเน้ือหา แบบฝึกหดั 

(ใบงาน)  อ้างอิง บรรณานุกรม
นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020

Presenter
Presentation Notes
ศึกษาหลักสูตร  วัตถุประสงค์หลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  หมวดวิชาอะไร กลุ่มวิชาอะไร  ดูแผนการศึกษา จัดอยู่ภาคเรียนไหน  ศึกษา คำอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้ และ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้



1. เลือกรายวชิา

•มีไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต ในระบบทวิภาค

•ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว (มีปรากฏในตารางสอน

ย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปีหรือ 6 ภาคการศึกษา)

• มีความถนัดหรือเช่ียวชาญที่สุด

• ต้องใช้รหสัวชิาใหม่ล่าสุด

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



2. ศกึษารายละเอียดหลักสูตร

1. จดุมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร

2. รหสัและช่ือวิชา ระดบัรายวิชา เวลาศึกษา  เช่น

04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

3. คาํอธิบายรายวิชา

4. ศึกษา 

- การพฒันาผลการเรียนรู้ 

- ภาพรวมการสอน กลยทุธก์ารสอน

- ภาพรวมการวดัและประเมินผล
นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020

Presenter
Presentation Notes
คุณธรรม  ความรู้   ทักษะทางปัญญา  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขและ ไอ ที 



3. ศกึษารายละเอียดของรายวชิา

-จดุมุ่งหมายรายวิชา

-บท/หวัข้อ ท่ีใช้ในแต่ละสปัดาห์

-วิธีการสอน ท่ีใช้ในแต่ละบท/หวัข้อ

-ส่ือการสอน เอกสารอ้างอิง

-การวดัและประเมินผล

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020
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ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 
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ต่อ
) 7. จุดมุ่งหมายรายวชิา

1. รู้..................(ความรู้)

2. เข้าใจ.......... (ความรู้)

3. เข้าใจ.......... (ความรู้)

4. คาํนวณ....... (ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข..)

5. ออกแบบ.......(ทกัษะทางปัญญา

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข..)

6. ออกแบบ.......(ทกัษะทางปัญญา)

7. เข้าใจ.......... (ความรู้)

8. มีจติสาํนึก......(คุณธรรม จริยธรรม

ทกัษะความสัมพนัธ์และความรับผิดชอบ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ

นําคาํอธิบายรายวชิามาสังเคราะห์และจัด

หมวดหมู่ให้เป็น 4-6 หน่วย จากหน่วยแยกเป็น

บทเรียนไม่น้อยกว่า 2 บท จากบทเรียนแยกเป็น

หวัข้อไม่น้อยกว่า 2 หวัข้อ

หรือนําตาํราเป็นหลักซึ่งจะแบ่งเป็นบทเรียนอยู่แล้ว

นําบทเรียนในตาํรามารวมกันทาํเป็นหน่วยเรียน4-6

หน่วย หน่ึงหน่วยไม่น้อยกว่า 2 บท แต่ละบทต้องมี

ไม่น้อยกว่า 2 หวัข้อเช่นเดยีวกัน
ท่ีมา : ผศ.ไพบลูย์ แย้มเผ่ือน



การออกแบบ     

ระบบไฟฟ้า

1.หลกัการพืน้ฐานของการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า

2.สายไฟฟ้า รางเดนิสายอุปกรณ์และเครือ่งมอืทางไฟฟ้า

3.ระบบสายดนิสาํหรบัการตดิตัง้ไฟฟ้า

4.การออกแบบระบบไฟฟ้า

5.การป้องกนัการเกดิกระแสลดัวงจร

6.การปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัและการออกแบบ

7.ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)
ดดัแปลงจาก รศ.ดร.ณฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 



การออกแบบ          

ระบบไฟฟ้า

1.หลกัการพืน้ฐานของการ

ออกแบบระบบไฟฟ้า

2.สายไฟฟ้า รางเดนิสายอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางไฟฟ้า

3.ระบบสายดนิสาํหรบัการตดิตัง้ไฟฟ้า

4.การออกแบบระบบไฟฟ้า

5.การป้องกนัการเกดิกระแสลดัวงจร

6.การปรบัปรุงตวัประกอบกําลงั และการออกแบบ

7.ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)

ดดัแปลงจาก รศ.ดร.ณฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

1.1 หลกัการเบือ้งตน้การ

ออกแบบระบบไฟฟ้า

1.2 ระบบสง่จา่ยกาํลงัไฟฟ้า

1.3 มาตรฐานและขอ้กาํหนด

การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า



1.หลกัการ

พืน้ฐานของ

การ

ออกแบบ

ระบบไฟฟ้า

5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)

ดดัแปลงจาก รศ.ดร.ณฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 

1.1 หลกัการเบือ้งตน้

การออกแบบระบบ

ไฟฟ้า

1.2 ระบบสง่จา่ยกาํลงัไฟฟ้า

1.3 มาตรฐานและขอ้กาํหนด

การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

หน่วยเรียน         บทเรียน                   หวัข้อ
1.1.1 งานการออกแบบระบบไฟฟ้า

1.1.2 การออกแบบระบบไฟฟ้าทีด่ี

1.1.3 มาตรฐานในการออกแบบระบบไฟฟ้า

1.1.4 สญัลกัษณ์ในแบบไฟฟ้า

1.1.5 แบบไฟฟ้า

1.2.1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบไฟฟ้ากาํลงั

1.2.2 การสง่จา่ยกาํลงัไฟฟ้าในประเทศไทย

1.2.3 ลกัษณะผงัการจา่ยกาํลงัไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้า

1.2.4 การจดัวงจรการจา่ยไฟฟ้า

1.3.1 นิยามและขอ้กาํหนดทัว่ไป

1.3.2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบรภิณัฑไ์ฟฟ้า



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)



5. จัดทาํโครงเร่ือง แบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัข้อ(ต่อ)

ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



6. กาํหนดนํา้หนักเวลา 

1. เวลากาํหนดจากปริมาณของเน้ือหา

2 ให้เวลาเป็นหน่วยชัว่โมงหรอืนาที

3 กาํหนดเวลาให้ลงตวัเป็นรายสปัดาห์

4 รวมเวลาสอนแล้วต้องพอดี 15

สปัดาห์

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



6. กาํหนดนํา้หนักเวลา (ต่อ) 

180 นาที

90 นาที

90 นาที

6 คาบ



6. (ต่อ)



6. (ต่อ)



6. (ต่อ)



7.เขียนจุดประสงค์การสอน

1 นําบทเรียนมาเขียนเป็นจดุประสงคท์ัว่ไป

โดยใช้ผลการเรียนรูข้ ัน้สงูสดุท่ีต้อง

ครอบคลมุทัง้บทเรียน

2 นําหวัข้อย่อยมาเขียนจดุประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมท่ีไม่สงูกว่าในข้อ 1

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

1 หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า

1.1 เข้าใจหลกัการเบือ้งต้นการออกแบบระบบไฟฟา้ 

1.1.1 บอกงานการออกแบบระบบไฟฟา้

1.1.2 อธิบายการออกแบบระบบไฟฟา้ท่ีดี

1.1.3 บอกข้อกําหนดมาตรฐานในการออกแบบระบบไฟฟา้

1.1.4 ระบุสญัลกัษณ์ในแบบไฟฟา้

1.1.5 บอกลกัษณะแบบไฟฟา้

1.2 เข้าใจหลกัการระบบสง่จา่ยกําลงัไฟฟา้

1.2.1 บอกความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระบบกําลงัไฟฟา้

1.2.2 บอกลกัษณะการสง่จ่ายกําลงัไฟฟา้ในประเทศไทย

1.2.3 อธิบายลกัษณะผงัการจา่ยกําลงัไฟฟา้ให้กบัผู้ใช้ไฟฟา้

1.2.4 บอกลกัษณะการจดัวงจรการจ่ายไฟฟา้

1.3 รู้กฎเกณฑ์มาตรฐานและข้อกําหนดการติดตัง้ระบบไฟฟา้

1.3.1 บอกนิยามและข้อกําหนดทัว่ไป

1.3.2 บอกข้อกําหนดมาตรฐานสายไฟฟา้และบริภณัฑ์ไฟฟา้

6 คาบ

90 นาที

90 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

2 เร่ืองเก่ียวกบัสายไฟฟา้ รางเดินสายไฟฟา้ อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟา้

2.1 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัสายไฟฟา้และสายเคเบิล้

2.1.1 บอกสว่นประกอบของสายไฟฟา้แรงดนัต่ํา

2.1.2 อธิบายลกัษณะสายไฟฟา้แรงดนัต่ํา

2.1.3 อธิบายลกัษณะสายไฟฟา้แรงดนัต่ําตาม มอก.11-2553

2.1.4 อธิบายลกัษณะสายไฟฟา้แรงสงู

2.1.5 ยกตัวอย่างการเลือกสายไฟฟา้ท่ีเหมาะสม

2.1.6 อธิบายวิธีการติดตัง้สายไฟฟา้

2.1.7 อธิบายตารางพอกดัสายไฟฟา้ตามมาตรฐาน วสท.

2.1.8 ยกตัวอย่างการคํานวณหาขนาดสายไฟฟา้

2.2 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัรางเดินสายไฟฟา้และวิธีการเดินสาย 

2.2.1 บอกข้อกําหนดการเดินสาย

2.2.2 อธิบายวิธีการเดินสาย

2.3 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟา้

2.3.1 อธิบายบริภณัฑ์ไฟฟา้แรงดนัปานกลาง

2.3.2 อธิบายบริภณัฑ์ไฟฟา้แรงดนัต่ํา

9 คาบ

270 นาที

180 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

3 เร่ืองเก่ียวกบัระบบสายดินสําหรับการติดตัง้ไฟฟ้า

3.1 เข้าใจเก่ียวกบัชนิดของการตอ่ลงดินและวิธีการตอ่ลงดิน

3.1.1 บอกชนิดของการตอ่ลงดิน

3.1.2 อธิบายวิธีการตอ่ลงดิน

3.2 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัการกําหนดชนิดและขนาดของสายดิน

3.2.1 อธิบายสายตอ่หลกัดิน

3.2.2 อธิบายสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า

3.2.3 อธิบายสายเส้นท่ีมีการตอ่ลงดิน

3.2.4 อธิบายสายตอ่ฝาก

6 คาบ

180 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

4.1 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัโหลดในระบบไฟฟ้า

4.1.1 บอกชนิดของโหลดไฟฟ้า

4.1.2 อธิบายวงจรย่อย

4.1.3 อธิบายสายปอ้น

4.1.4 อธิบายสายประธาน

4.2 คาํนวณการออกแบบวงจรแสงสว่างและอปุกรณ์เคร่ืองใช้

4.2.1 คาํนวณการออกแบบวงจรแสงสว่างและอปุกรณ์ไฟฟ้า

4.2.2 คาํนวณการออกแบบวงจรมอเตอร์

4.3 เข้าใจหลกัการคํานวณภาระทางไฟฟ้า

4.3.1 อธิบายการคํานวณโหลดตามมาตรฐาน วสท.

4.3.2 อธิบายการประมาณโหลด

4.3.3 อธิบายการจดัตารางโหลด

6 คาบ

90 นาที

90 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

5 การปอ้งกนัการเกิดกระแสลดัวงจร

5.1 เข้าใจหลกัการคํานวณกระแสลดัวงจร

5.1.1 อธิบายพืน้ฐานเบือ้งต้นในการคํานวณหาคา่กระแสลดัวงจร

5.1.2 อธิบายขัน้ตอนการคํานวณหาคา่กระแสวงจรลดั

5.2 วางแผนการประสานสมัพนัธ์ของบริภณัฑ์ปอ้งกนั

5.2.1 บอกการแบง่ระบบการปอ้งกนัไฟฟ้าแรงต่ํา

5.2.2 อธิบายการประสานสมัพนัธ์

5.2.3 วางหลักการปอ้งกนักระแสผิดพร่องลงดิน

6 คาบ

180 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

6 การปรับปรุงตวัประกอบกําลงัและการออกแบบวงจรตวัเก็บประจุ

6.1 วางแผนการปรับปรุงตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า

6.1.1 อธิบายกําลงัไฟฟ้า

6.1.2 อธิบายคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า

6.1.3 ออกแบบการปรับปรุงตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า

6.1.4 อธิบายประโยชน์ท่ีได้รับจากการปรับปรุงตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า

6.2 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัฮาร์มอนิกกบัการปรับปรุงตวัประกอบกําลงั

6.2.1 บอกแหลง่กําเนิดฮาร์มอนิกตอ่อปุกรณ์ไฟฟ้า

6.2.2 อธิบายผลของฮาร์มอนิกตอ่ตวัเก็บประจุ

6.2.3 อธิบายขัน้ตอนวิธีการแก้ปัญหาฮาร์มอนิก

6 คาบ

180 นาที

180 นาที



7.เขียนจุดประสงค์การสอน(ต่อ)

หน่วยที่ รายการ คาบ

7 เร่ืองเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน

7.1 เข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง

7.1.1 อธิบายลกัษณะเคร่ืองต้นกําลงัไฟฟ้า

7.1.2 อธิบายลกัษณะเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

7.1.3 อธิบายลกัษณะแผงควบคมุ

7.1.4 อธิบายลกัษณะสวิตซ์สบัเปลี่ยน

7.2 เข้าใจหลกัการติดตัง้ชดุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า

7.2.1 อธิบายสถานท่ีติดตัง้และฐานติดตัง้

7.2.2 อธิบายการระบายความร้อนและระบายอากาศ

7.2.3 อธิบายระบบไอเสีย

7.2.4 อธิบายระบบนํา้มนัเชือ้เพลิง

7.2.5 อธิบายการควบคมุเสียงรบกวน

6 คาบ

180 นาที

180 นาที

รวมจาํนวนคาบทัง้สิน้ 45



8. การประเมนิผลรายวชิา

1.วิธีการ เช่น การสอบกลางภาค สอบปลายภาค 

งานท่ีมอบหมาย จิตพิสยั ทกัษะพิสยั

2. เกณฑผ์า่น เช่น เวลาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

คะแนน รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3. เกณฑค่์าระดบัคะแนน อิงเกณฑห์รือ อิงกลุ่ม

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



8. การประเมินผลรายวชิา(ต่อ)

ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



9. การกาํหนดนํา้หนักคะแนน

1. ใช้น้ําหนักจากผลการเรียนรู้ใน มคอ. 3 ประกอบใน

การกาํหนดน้ําหนักคะแนนรายหน่วยเรียน

2. คะแนนรายหน่วยให้พิจารณาเวลาท่ีใช้ในการสอน

มากาํหนดโดยเทียบเป็นสดัส่วน

3. คะแนนย่อยในแต่ละหน่วยให้นับรวมจาํนวนข้อของ

จดุประสงคแ์ต่ละระดบั แล้วใช้เป็นตวัแบง่คะแนน

นภทัร วจันเทพินทร ์ 24 March2020



9. การกาํหนดนํา้หนักคะแนน

ท่ีมา : ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 

6

9

6

6
6

6

6

คาบ

40           23             5                2

3



10. กาํหนดการสอนรายสัปดาห์

1. พิจารณาข้อมลูจากการแบง่หน่วยเรียน  

บทเรียน หวัข้อ และเวลา

2. ทาํตารางกาํหนดการสอน และระบคุาบ/

เวลาและรายการสอนในแต่ละสปัดาห์

3. ให้กาํหนดสปัดาหก์ารสอน 15 สปัดาห์

การสอบ 2 สปัดาห ์รวม 17 สปัดาห์
นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



10. กาํหนดการสอนรายสัปดาห์(ต่อ)

สปัดาห์ คาบเรียนท่ี รายการสอน หมายเหตุ

1 1-3 หน่วยที ่1 หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า

1.1 หลกัการเบือ้งตน้การออกแบบระบบไฟฟ้า

1.2 ระบบสง่จา่ยกาํลงัไฟฟ้า

2 4-6 หน่วยที ่1 หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบระบบไฟฟ้า

1.3 มาตรฐานและขอ้กาํหนดการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า

3 7-9 หน่วยที ่2 สายไฟฟ้า รางเดนิสายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่งมอืทางไฟฟ้า

2.1 สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้

4 10-12 หน่วยที ่2 สายไฟฟ้า รางเดนิสายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่งมอืทางไฟฟ้า

2.1 สายไฟฟ้าและสายเคเบิล้

2.2 รางเดนิสายไฟฟ้าและวธิกีารเดนิสาย

5 13-15 หน่วยที ่2 สายไฟฟ้า รางเดนิสายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือ่งมอืทางไฟฟ้า

2.2 รางเดนิสายไฟฟ้าและวธิกีารเดนิสาย

2.3 อุปกรณ์และเครือ่งมอืทางไฟฟ้า

6 16-18 หน่วยที ่3 ระบบสายดนิสาํหรบัการตดิตัง้ไฟฟ้า

3.1 ชนิดการต่อลงดนิและวธิกีารต่อลงดนิ



สปัดาห์ คาบเรียนท่ี รายการสอน หมายเหตุ

7 19-21 หน่วยที ่3 ระบบสายดนิสาํหรบัการตดิตัง้ไฟฟ้า

3.2 การกาํหนดชนิดและขนาดของสายดนิ

8 22-24 หน่วยที ่4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

4.1 โหลดในระบบไฟฟ้า

4.2 การออกแบบวงจรแสงสวา่งและอุปกรณ์เครือ่งใช้

10. กาํหนดการสอนรายสัปดาห์(ต่อ)

9 25-27 สอบกลางภาคเรียน

10 28-30 หน่วยที ่4 การออกแบบระบบไฟฟ้า

4.2 การคาํนวณภาระทางไฟฟ้า

11 31-33 หน่วยที ่5 การป้องกนัการเกดิกระแสลดัวงจร

5.1 การคาํนวณกระแสลดัวงจร

12 34-36 หน่วยที ่5 การป้องกนัการเกดิกระแสลดัวงจร

5.2 การประสานสมัพนัธข์องบรภิณัฑป้์องกนั

13 37-39 หน่วยที ่6 การปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัและการออกแบบวงจรตวัเกบ็ประจุ

6.1 การปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า



10. กาํหนดการสอนรายสัปดาห์(ต่อ)

สปัดาห์ คาบเรียนท่ี รายการสอน หมายเหตุ

14 40-42 หน่วยที ่6 การปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงัและการออกแบบ

วงจรตวัเกบ็ประจุ

6.2 ฮารม์อนิกกบัการปรบัปรงุตวัประกอบกาํลงั

15 43-45 หน่วยที ่7 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

7.1 เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง

16 46-48 หน่วยที ่7 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

7.2 การตดิตัง้ชุดเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า

17 49-51 การสอบปลายภาคเรยีน

ดดัแปลงจาก รศ.ดร.ณฐัโชติ  รักไทยเจริญชีพ 



11. เขียนเน้ือหา แบบฝึกหดั ใบงาน

1. เขียนเน้ือหาเป็นรายสปัดาห์

2. เขียนจดุประสงคก์ารสอนไว้ท่ีหน้าแรกของหน่วยเรียน

3. เน้ือหามีความถกูต้อง(สมบรูณ์) ทนัสมยัและมีการอ้างอิง

4. รปูภาพและตารางมีหมายเลขลาํดบัและมีการอ้างอิง

5. แบบฝึกหดั ควรวดัผลการเรียนรูไ้ด้  มีความสอดคล้อง

กบัจดุประสงคก์ารสอน

6. แบบฝึกหดั มีจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัเวลา

7. ใบงาน ใบทดลอง (กรณีมีการปฏิบติั) ควรสรา้งให้ใช้

สปัดาหล์ะชดุ หรอื ใช้ชดุละมากกว่าหน่ึงสปัดาห์



11. เขียนเน้ือหา แบบฝึกหดั ใบงาน

8. ท้ายบทเรียน ให้ระบวิุธีการสอนและกิจกรรม 

ระบส่ืุอการสอนท่ีใช้

9. และ (อาจ)มีรายช่ือ บทความวิชาการ  

บทความวิจยั หรือหนังสืออ่านประกอบ 

(มีการอ้างอิงถกูกฎหมาย)

10. (อาจ)มีรายการส่ือออนไลน์ ส่ือปฏิสมัพทัธ์

ดิจิทลั อ่ืนๆ  (อ้างอิงถกูกฎหมาย)

11. มีรายการอ้างอิง และ/หรือบรรณานุกรม

นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



ความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างองิ และบรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิง(References) คอื เอกสารทีม่กีารนําขอ้มลู

มาอา้งองิในเน้ือเรือ่งของบทความหรอืรายงาน อาจเรยีกวา่

Literature Cited, หรอื Reference Cited ปัจจุบนัมกัใชค้าํวา่ 

References 

บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นเอกสารทีม่เีน้ือหา

เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งราวทีเ่ขยีน แต่มไิดม้กีารนําขอ้มลูมาอา้งถงึ

โดยตรง (citation) บทความใดทีม่ที ัง้เอกสารอา้งองิและ

บรรณานุกรมจะตอ้งจดัทาํรายการแยกกนัไวท้า้ยเรือ่ง
นภทัร วจันเทพินทร ์ 29 June 2020



หน่วยท่ี 1

หลกัการพืน้ฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



ท่ีมา : รศ.ดร.ณฐัโชต ิ รักไทยเจริญชีพ 



การประเมินเอกสารประกอบการสอนขั้นต้นด้วยตนเอง

1 มีการเผยแพรและนําไปใชมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา

 ผาน  ไมผาน

2 มีโครงการสอน แผนการสอน และหัวขอการสอนที่ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา 

 ผาน  ไมผาน

3 มีการพิสูจนอักษร และเอกสารสามารถอานไดทั้งภาพและตัวอักษร

 ผาน  ไมผาน

4 มีการเรียบเรียงเลขหนาอยางเปนระบบตามหัวขอ/สารบัญ

 ผาน  ไมผาน

5 มีบรรณานุกรม/เอกสารอาวอิง

 ผาน  ไมผาน
ท่ีมา  รศ. ดร. สบุนิ ยวุะรัช



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

1. เนื้อหามีความสบัสนและวกวน อาจเกดิจากการ

วางโครงเรือ่งไมดพีอ หรือการตดัตอเนือ้หา

2. มีการคดัลอกเนือ้หา

3. การอธิบายเนือ้หาขดัแยงกนั เอง สับสน

4. เนื้อหาไมทนัสมยั เนื้อหาไมครอบคลมุรายวชิา

5. เนื้อหาผดิ สมการผดิ คํานวณผดิ หนวยผดิ



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

6. คําศัพท ไมใชภาษาตามศพัทบญัญตั ิและ

ศัพทเทคนคิทีไ่มถูกตองตามหลกัวชิาการ

7. มีการใชคาํศพัทคําเดยีวกันแตเขยีนตางกัน 

8. เขียนจุดประสงคเชงิพฤตกิรรม ไมสอดคลองกบั

จุดประสงคทัว่ไป



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

9. แบบฝกหดั ไมมี หรือ มีไมครบ  ที่มีกไ็ม 

ตอบสนองจดุประสงคเชงิพฤตกิรรม

10. การอางองิ ไมครบถวน หรือขาดการอางอิง

11. เขียนอางองิ และ บรรณานกุรมไมถกูตอง

12. อางองิเอกสารไมเปนระบบเดยีวกนั

13. หนวยทีใ่ช ไมเปนระบบเดยีวกนัทัง้เลม



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

14. นับชั่วโมงผดิ ในกําหนดการสอน

15. สัญลักษณ ผิด รายละเอยีดในรปูผดิ   

โฟลวชารตผดิ 

16. ฟอนตและรปูแบบสมการควรเหมอืนกนัทัง้เลม

17. ตัวอยาง ไมชวยสนบัสนนุใหผูเรยีน คิด 

วเิคราะห



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

18. ใชเทคนคิวธิีสอน หรือสือ่การสอนรปูแบบ

เดยีวกนัทกุหนวยเรยีน ทําใหมองไมเหน็วา

ผูสอนมคีวามสามารถในการใชสือ่และ

อุปกรณการสอนทีท่นัสมยั และมเีทคนคิ

วิธีการสอนทีห่ลากหลาย



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

19. กรณเีอกสารคําสอน  บางครัง้พบวาขาด

ชองทางใหผูเรยีน แสวงหาความรูและพฒันา

องคความรูไดดวยตนเอง

20. ภาษาทีใ่ชไมรดักมุ  มีการใชภาษาพดูปะปน 

ภาษาเขยีน เชน  วดีโิอ/วดีทิศัน  เทาไหร/เทาไร



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

21. ขาดขอวจิารณ แนวคดิหรอืความรูใหมทีเ่กดิ

จากการวเิคราะห สังเคราะห หรือสอดแทรก

ประสบการณ หรือผลงานวจิัย เพื่อแสดงใหเหน็

ความเปนผูชาํนาญพเิศษในการสอน 

(เอกสารคาํสอน)



ข้อสังเกตที่พบในการประเมนิ

คุณภาพการสอน

22. เอกสารประกอบการสอน มีความสมบรูณมาก

คลายเอกสารคาํสอน หรือ ตํารา



เปาหมาย
สําคัญที่สดุ
ทุกคนมเีปาหมายในชวีติ
หากคุณมเีปาหมาย  
หากคุณมพีลงั
จงเชือ่มัน่จากหวัใจวา

“คุณจะทําสาํเร็จ”
Video-2



ระเบดิจากข้างใน

ตัง้เป้าหมาย
ทาํอย่างมีสติ

เลือกคนที่ใช่ ทมีที่ใช่ 

วธีิที่ใช่
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