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ค าน า 
 

เอกสารการสอนวิชายุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคชุดนี ้เรียบเรียงจากความรู้และประสบการณ์ ท่ี
มีโอกาสเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลายหัวข้อเรื่อง  ให้กับหน่วยงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  เช่น 
การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎี  การจัดการเรียนการสอนงานปฏิบัติ  การสร้างมาตรฐานงาน  
เทคนิคการสอนงาน การจัดท าแผนบทเรียน  การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการสอน การนิเทศ
การเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาหลายส่วนในการอบรมดังกล่าว มีความเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องใช้หรือ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาจากรายวิชายุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิคท้ังสิ้น 

ปีการศึกษา 2544 ได้รับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชา การออกแบบบทเรียน  และวิชายุทธวิธีการเรียน
การสอนวิชาเทคนิค ให้แก่นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูประจ าการ  หลักสูตรครุศาสตร์ -
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล เห็นว่าน่าจะเป็นการดีถ้าหากได้จัดท าเอกสารสรุปเนื้อหา  
วิชาขึ้นมาสักชุดหนึ่ง เพราะนอกจากจะใช้ประกอบในการเรียนการสอนแล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้
ทบทวนเนื้อหาวิชาท่ี จัดการเรียนการสอนไป แล้วได้อีกทางหน่ึงด้วย  อันท่ีจริงยุทธวิธีการเรียนการสอน
วิชาเทคนิค  สามารถด าเนินการ ได้หลายรูปแบบและหลายวิธีการ ส าหรับเอกสารชุดนี้ใช้รูปแบบและ
วิธีการตามแนวทางจัดการเรียนการสอนของ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาอาจแตกต่างจากหนังสือ การศึกษา
ท่ัวไปอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี ผู้ เรียบเรียงหวังที่จะใช้ เอกสารชุดนี้ เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้ น 
จึงไมแ่นะน าใหใ้ช้เนื้อหาในเอกสารนี้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่น  

แม้เอกสารชุดนี ้จะผ่านการใชง้านมาเป็นเวลานานพอสมควร แต่โดยส านวนท่ีใช้การเขียนหรือ
การหยิบยกตัวอย่างมาประกอบการอธิบาย ในหัวข้อต่าง ๆ  อาจไม่สนองกับผู้อ่านท่ีมีความแตกต่างกัน
อย่างครบถ้วนได้ จึงอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อย และโดยเจตนาการจัดท าเอกสาร นี้เพื่อใช้ใน
ชั้นเรียนเท่านั้น จึงไม่ได้ระบุเอกสารอ้างอิงเอาไว้ ท้ังหมด (ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้เขียนเอาไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย ) 
ดังนั้น หากท่านได้อ่ านแล้วมีข้อสงสัยประการใด หรือใคร่ท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อผู้เรียบเรียงได้โดยตรงตามท่ีอยู่ในเอกสารเล่มน้ี 
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บทที่  หน้าที ่
1 พฤติกรรมการเรียนรู้และการสอน 

เนื้อหาสาระในบทน้ี เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
องค์ประกอบในการสอน จุดประสงค์ในการเรียนการสอน ความหมายของค าว่า 
“พฤติกรรม” ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความสามารถทางสติปัญญา ทาง
ทักษะกล้ามเนื้อ  และกิจนิสัยในการท างาน การจ าแนกระดับด้านความสามารถ
ทางสติปัญญา ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ และกิจนิสัยในการท างาน 
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2 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เนื้อหาสาระในบทน้ี จะเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการเรียนรู้  
ขั้นตอนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP กิจกรรมครูผู้สอนและผู้เรียนในกระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบ MIAP ความสัมพันธ์ระหว่าง  ความสนใจและระยะเวลาของ
บทเรียน การแบ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบ MIAP วิธีการตรวจปรับผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
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3 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
เนื้อหาสาระในบทน้ี เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายและองค์ประกอบ
ของหลักสูตร ความหมาย ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม การ จ าแนก หลักสูตรระดับ  
Micro กับ Macro ความหมายของค าบางค าที่เกี่ยวข้องและมักจะได้ยินบ่อย ๆ 
เช่น ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นต้น 
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4 หลักสูตรรายวิชา : หลักการและวิธีการพัฒนา 
เนื้อหาสาระในบทน้ี  กล่าวถึง  ประโยชน์ของวัตถุประสงค์การสอนต่อการก าหนด
เนื้อหา วิธีสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผล กระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา ปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา หลักการ
และรายละเอียดการวิเคราะห์  Existing Syllabus, Related Program, 
Requirements of Vocation และ Target Population  
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5 การวิเคราะห์งานและการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
เนื้อหาในบทนี้ กล่าวถึง การจ าแนกจุดมุ่งหมายของรายวิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติ
และวิชาประลอง ความหมายของค าว่า “งาน” แหล่งข้อมูลของงาน ความหมาย
ของการวิเคราะห์งาน ความหมายของค าว่า “หัวข้อเรื่อง ” ส่วนประกอบของ
หัวข้อเรื่อง หลักการและวิธีการวิเคราะห์งานและหัวข้อเรื่อง การเขียนแผนผังการ
วิเคราะห์งานหรือหัวข้อเรื่อง ด้วย Coral Pattern หรือ Scalar Diagram  
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6 การวิเคราะห์ความรู้และทักษะ 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของความรู้และทักษะ ความส าคัญของ
ความรู้และทักษะ  จากการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์งานท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Task หลักการวิเคราะห์ Task ตัวอย่างการวิเคราะห์ 
Task และการวิเคราะห์ Main Element/Element ข้อค านึงถึงในการระบุ 
Knowledge และ Skills ให้กับ Task ต่าง ๆ 
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7 การวิเคราะห์ระดับความรู้และทักษะ 
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“ทักษะ” ในการท างาน การจ าแนกลักษณะทักษะของบุคคล โดยพิจารณาที่ความ
ถูกต้องในการท างานและเวลาท่ีใช้ การก าหนดระดับความรู้และทักษะลงใน Task 
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เนื้อหาต่อความรู้ของผู้เรียน  หลักการท่ีวัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดเนื้อหา   
วิธีการจ าแนกความจ าเป็นของเนื้อหาท่ีใช้ในการเรียนการสอน  วิธีวิเคราะห์ความ
จ าเป็นและความส าคัญทุกเนื้อหา จุดประสงค์ท่ีส าคัญในการใช้ใบเนื้อหา  ลักษณะ
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สอน กระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียนในขั้นตอนต่าง  ๆ ของการเรียนรู้ 
ปัจจัยท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  ความส าคัญและความ
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11 การสร้างใบงาน-แบบทดสอบ 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ลักษณะส าคัญและที่ใช้งานของใบงาน  จุดประสงค์
ในการใช้ใบงานในระหว่างการเรียนการสอน  หลักการจัดแบ่งใบงานตามการแบ่ง
ช่วงการสอน ลักษณะข้อค าถามท่ีควรใช้ ในใบงาน การสร้างและข้อควรค านึงถึง
ในการใช้ข้อสอบปรนัยในใบงาน  ข้อค านึงถึงในการสร้างและการใช้ใบงานตาม
วัตถุประสงค์ของการสร้างใบงาน 
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ใบประลอง (Lab Sheet) ส่วนประกอบส าคัญของใบสั่งงานและใบประลอง   
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เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของสื่อการสอน ตัวอย่างสื่อท่ีนิยมใช้ใน
การเรียนการสอน  ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้สื่อการสอน  แนวคิดเบื้องต้นใน
การพิจารณาเลือกสื่อ  หลักการเลือกสื่อชนิด ท่ีเหมาะสมกับความต้องการใช้สื่อ
การเรียนการสอน ข้อค านึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอน 
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14 การวัดและประเมินผลการเรียน 
เนื้อหาในบทน้ี กล่าวถึง ความหมาย ของ “การวัดผล” และ “การประเมินผล ”  
การวัดและประเมินผลการเรียนแบบย่อยและ แบบรวม วิธีการวัดผลใ นรายวิชา
ภาคทฤษฎี คุณภาพที่ดีของข้อสอบวิชาภาคทฤษฎี แนวคิดและวิธีการวัดผลใน
รายวิชาภาคปฏิบัติ วิธีวัดผลในรายวิชาประลอง รายละเอียดในการสร้าง การ
ตรวจให้คะแนนและการประเมินรายวิชาปฏิบัติและวิชาประลอง 

107-118 

15 การวางแผนและจัดสร้างแผนบทเรียน 
เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของแผนบทเรียน ความจ าเป็นของการ
มีแผนบทเรียน วิธีการจัดท าโครงการสอนก่อนการท าแผนบทเรียน ส่วนประกอบ
ส าคัญของแผนบทเรียน วิธีการเริ่มต้นวางแผนบทเรียน วิธีการลงรายละเอียดใน
แผนบทเรียนด้านวัตถุประสงค์ การน าเข้าสู่บทเรียน แผนการปฏิบัติการ และสิ่งที่
แนบมาด้วยกับแผนบทเรียน 

119-135 

16 การทดลองใช้และการประเมินผลรายวิชา 
เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความจ าเป็นท่ีต้องมีการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนหรือรายวิชาท่ีพัฒนา การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  การใช้จริง 
และประเมินผลบทเรียน  ปัจจัยท่ีส าคัญ ๆ ในการเตรียมการก่อนการใช้จริงและ
ประเมินผล วิธีการเก็บข้อมูล การแปลผลคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 

136-145 

บรรณานุกรม 146 
 
 



 

บทที่
 
 
 
 

และการสอน 
 

สาระส าคัญของเนื้อหาในบทนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ องค์ประกอบ
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน จุดประสงค์ในการเรียนการสอน ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” 
ซึ่งเป็นผลอันเนื่องจากการเรียนรู้ ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู้  ทางด้านความสามารถทางสติปัญญา 
ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ และกิจนิสัยในการท างาน ตลอดจนการจ าแนกระ ดับของการเรียนรู้
ทางด้านความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ และกิจนิสัยในการท างาน 

 

องค์ประกอบในการเรียนการสอน 
 

 
รูปที่ 1 องค์ประกอบในการเรียนการสอน 

 
การจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป มีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 3 อย่าง คือ (1) ผู้สอนท าหน้าที่วางแผน  
และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ตัวผู้เรียนซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แล ะ 
(3) วัสดุการเรียนการสอน  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แม้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จากสื่อหรือวัสดุการเรียน
การสอนรูปแบบต่าง  ๆ ได้ แต่ครูผู้สอนก็ยัง เป็นกลไกท่ีส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา สื่อหรือวัสดุการ
เรียนการสอนเหล่านั้น 

กิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 

ผู้เรียนเรียนรู ้

วัสดุการเรียนการสอน 

ครูผู้สอน 

ผู้เรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 



► บทที่ 1  พฤติกรรมการเรียนรู้และการสอน  
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2 

จุดประสงค์ในการเรียนการสอน 
 

 
 

รูปที่ 2 จุดประสงคท่ี์ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
 
จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอน  ก็คือ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงปรารถนา  หรือตามวัตถุประสงค์การสอนท่ีวางไ ว้ก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น จากการที่ก่อนเรียนคิดไม่เป็น ท าไม่ได้ หลังจากการเรียนคิดเป็น ท าได้ 
แสดงว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้ว เป็นต้น 
 
 

ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” 
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะของพฤติกรรมในการเรียนการสอน 
 

การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ครูสามารถวัดหรือสังเกตได้โดยการ
ใช้เครื่องมือไปวัดหรือตรวจสอบแล้วแปลความออกมาอีกทีหนึ่ง 

พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระท า การแสดงออก อากัปกริยา รวมถึงลักษณะสีหน้าท่าทาง 
ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน ความชอบหรือไม่ชอบของบุคคล ตัวอ ย่างของพฤติกรรม เช่น การพูด 
การอธิบาย การเลื่อย การยืน การแสดงออกทางสีหน้า จังหวะการพูด ความดังของเสียง เป็นต้น 

อากัปกริยา 

ลักษณะสีหน้า 
ท่าทาง 

การกระท า 
การแสดง 

พฤติกรรม 

จากผู้เรียนที่ 
„ ท าไม่ได้ 
„ คิดไม่เป็น 

กิจกรรม 
การเรียน 
การสอน 

เป็นผู้เรียนที่ 
„ ท าได้ 
„ คิดเป็น 



► บทที่ 1  พฤติกรรมการเรียนรู้และการสอน  
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3 

พฤติกรรมที่ต้องการที่เกิดจากการเรียนรู ้

 
 

รูปที่ 4 พฤติกรรมบุคคลที่ต้องการอันเกิดจากการเรียนรู้ 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการจากผู้เรียนน้ันอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ (1) ต้องการให้ผู้เรียน
คิดแก้ปัญหาได้ (มี Intellectual Skills) มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้น (2) ต้องการให้ผู้เรียนท างานได้
โดยให้กล้ามเนื้อหรือประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการมอง การชิม การดม การฟัง หรือสัมผัสร่วมด้วย 
และ (3) ต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน มีความตระหนักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคน
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองดีในสังคม 
 

ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

1. ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skills) 

รูปที่ 5 พฤติกรรมด้านความสามารถทางสติปัญญา 
 

 

Content or 
Information 

 

 
 

ความรู้อยู่ในสมองโดย 
การจ าและความเข้าใจ 

 

 

แก้ปัญหาโดยใช้ 
Knowledge ที่มีอยู ่

 

 
 

น าความรู้จากการจ าและ  
ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหา 

  

 
ความส าเร็จผล 

คิดแก้ปัญหาได้ ใช้กล้ามเนื้อท างานได้ 

มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 

พฤติกรรมที่ต้องการ 
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4 
ความสามารถทางสติปัญญา  คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ (Knowledge) ท่ีมีอยู่ในสมองไปคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงลงไป เนื่องจากคนเราแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากัน ท้ังประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา ก็ไม่เท่ากัน จึงเป็นผลให้ความสามารถทางสติปัญญาของคนเราแตกต่างกันไปด้วย  
อย่างไรก็ดี เป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะให้ Information (ข้อมูลข่าวสารท่ัวไปภายนอกตัวผู้เรียน ) อย่างเป็น
ระบบ ตามหลักของการให้เนื้อหา คือ ต้องมีการแยกย่อยและจัดเรียงล าดับเนื้อหาตามสมควร โดย
ค านึงถึงปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ท่ีซึ่งผู้เรียนจะสามารถจดจ าและเข้าใจได้มากที่สุด 

 

2. ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ (Physical or Motor Skills)  
 

ผลงาน 

 
 

 
อุปกรณ์ 

รูปที่ 6 พฤติกรรมด้านความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ 
 

ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อท างานร่วมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตาม
ลักษณะท่ีควรจะเป็น แล้วได้ชิ้นงานหรือผลงานท่ีถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม จ านวนครั้งในการฝึก 
รวมถึงความถี่ในการใช้ทักษะ ส่งผลต่อความช านาญและความคงอยู่ของทักษะฝีมือน้ันด้วย กล่าวคือ 
การฝึกบ่อยท าบ่อยส่ งผลให้เกิดทักษะความช านาญได้มากและการใช้ทักษะเหล่านั้นบ่อยๆ จะเป็นการ
เสริมความคงคงทนและให้เกิดความช านาญเพิ่มมากขึ้น 
 
3. ลักษณะกิจนิสัยในการท างาน (Work Habit) 
 

 
  

รูปที่ 7 พฤติกรรมด้านลักษณะนิสัยในการท างาน 



► บทที่ 1  พฤติกรรมการเรียนรู้และการสอน  
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5 
กิจนิสัยของบุคคลในการท างาน (Work Habit) เป็นการสะท้อนออกจากภาวะจิตใจที่ พร้อมจะแสดงให้
เห็นถึงความตระหนัก ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณ์ต่าง  ๆ การให้
เนื้อหา (Information) ในเรื่องกิจนิสัยมิได้เป็นการสร้างกิจนิสัยโดยตรง แต่เป็นการสร้างความรู้เพื่อ
เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบว่าสิ่ง นั้นควรหรือไม่ควรปฏิบัติ ควรกระท าหรือควรท่ีจะละเว้น ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในด้านน้ี จะต้องมีสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเอื้ออ านวยในสิ่งที่ต้องการจะ
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เช่น ถ้าต้องการไม่ให้ผู้เรียนเข้าท างานสาย ครูผู้สอนก็ต้องไม่สาย เป็นต้น  

 

ระดับของพฤติกรรมการเรียนรู ้
1. ระดับความสามารถทางสติปัญญา 

 

ความรู้ใน 
ตัวผู้เรียน 

ความรู้ที ่
ใช้แก้ปัญหา 

ระดับความสามารถ 
ทางสติปัญญา 

  ขั้นฟื้นคืนความรู้ 
(Recalled Knowledge) 

  ขั้นประยุกต์ความรู้ 
(Applied Knowledge) 

  ขั้นส่งถ่ายความรู้ 
(Transferred Knowledge) 

 

รูปที่ 8 ระดับความสามารถทางสติปัญญา 
 
ระดับความสามารถทางสติปัญญา คือ ความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ในสมองไปแก้ปัญหาต่างๆ 
ให้ส าเร็จลุล่วงลงไป แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 

(1) ขั้นฟื้นคืนความรู้  เป็นการใช้ความรู้เก่าที่มีอยู่ (หรือความรู้เดิม ) โดยการลอกเลียน 
(Cramming) ไปแก้ปัญหาเหมือนท่ีเคยได้มีประสบการณ์มาแล้ว หากแก้ปัญหานั้นได้ ถือ
ว่ามีความสามารถในระดับฟื้นคืนความรู้ (Recalled Knowledge) 

(2) ขั้นประยุกต์ความรู้  เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ในสมองไปแก้ปั ญหาใหม่   ซึ่งไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน แต่ลักษณะการแก้ปัญหาดังกล่าวยังใช้เค้าโครงหรือวิธีการเดิมหาก
แก้ปัญหาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า มีความสามารถทางสติปัญญาระดับประยุกต์ความรู้  
(Applied Knowledge) 

(3) ขั้นส่งถ่ายความรู้  เป็นการใช้ความรู้ท่ีมีอยู่ผสมผสานกันไปแก้ปัญหาใหม่ในลักษณะใหม่
ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หากแก้ปัญหานั้นๆได้แสดงว่ามีความสามารถทาง
สติปัญญาในระดับส่งถ่ายความรู้ (Transferred Knowledge) 

A A 

A 

A 

B 

C 
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2. ระดับความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ 
            คุณภาพผลงาน 

  3. ขั้นช านาญ (Automatism) 
 2. ขั้นท าด้วยความถูกต้อง (Control) 
1. ขั้นเลียนแบบ (Imitation) 

          เวลา              0  
 
 

รูปที่ 9 ระดับความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ 
 

ความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อ หมายถึง  การใช้กล้ามเนื้อท างานร่วมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตาม
ลักษณะท่ีควรจะเป็นแล้ว ได้ชิ้นงานหรือผลงานท่ีถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ  

(1) ขั้นเลียนแบบ เป็นความสามารถระดับต้นท่ีสังเกตเห็นได้จากการแสดง  การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อ ปฏิบัติงานตามรูปแบบซึ่งเคยได้พบได้เห็ นมา ผลงานอาจยังไม่ดี เวลาท่ีใช้ อาจ
นานกว่าท่ีควรจะเป็น 

(2) ขั้นท าด้วยความถูกต้อง เป็นความสามารถซึ่งสูงขึ้นกว่าขั้นเลียนแบบ เกิดจากการฝึกฝน
ทักษะมากขึ้น สามารถใช้กล้ามเนื้ออย่างผสมผสาน ได้ผลงานท่ีถูกต้องในเวลาก าหนด 

(3) ขั้นช านาญหรือขั้นอัตโนมัติ เป็นความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อขั้นสูงสุด เกิดจากการ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานน้ัน ๆ จนเป็นความเคยชิน  รูปแบบการแสดงออกของทักษะจะ
ผสมผสานอย่างกลมกลืน ได้ผลงานท่ีถูกต้อง ในเวลาที่รวดเร็ว 

 
3. ระดับของกิจนิสัยในการท างาน 

                         
    ระดับพฤติกรรม        
                             
 
                                                            แรงเสริม 
   0            เวลา
       เริ่มต้น 
 

 

รูปที่ 10 ระดับของกิจนิสัยในการท างาน 
 

2 
3 

1 
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กิจนิสัยในการท างาน (Work Habit) เป็นการแสดงออกของบุคคลถึงความตระหนัก ความรับผิดชอบ 
ความเอาใจใส่ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลทางภาวะจิตใจในการยอมรับและการตอบสนองต่ อภาวะและเหตุการณ์
ต่าง ๆ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดับ คือ 

(1) ขั้นการยอมรับ  (Receiving) เป็นการแสดงออกภายใต้ภาวะซึ่งถูกก าหนดด้วยระเบียบ 
กฎเกณฑ์ หรือ กติกาที่ไม่ ได้ฝุาฝืน แต่อาจ ไม่ได้เกิดจากจิตใจท่ียอมรับและพร้อมท่ีจะ
ตอบสนอง เช่น ไม่เดินลัดสนามเม่ือเห็นว่ามีผู้อื่นหรือเพื่อน ๆ จ้องมองอยู่ เป็นต้น 

(2) ขั้นตอบสนอง (Response) เป็นการแสดงออกจากภาวะจิตใจที่เกิดจากการยอมรับและ
พฤติกรรมท่ีจะปฏิบัติตามโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ ผู้มีกิจนิสัยในระดับนี้จะแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมน้ัน ๆ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง 

(3) ขั้นลักษณะนิสัย  (Internalization) เป็นการแสดงออกซึ่งลักษณะพฤติกรรมกิจนิสัยใน
การท างานขั้นสูงสุด มีการประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าเป็นลักษณะนิสัย เห็นได้ว่ามีควา ม
ศรัทธา มีความเชื่อม่ันในการกระท าหรือการแสดงออก 

 
สรุปบทเรียน 

1. องค์ประกอบท่ี ส าคัญในการเรียนการสอนประกอบด้วย ผู้สอน ผู้เรียน และวัสดุการเรียนการสอน 
แม้บางครั้งผู้เรียนอาจเรียนจากวัสดุการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ แต่ครูก็ยังเป็นบุคคลส าคัญในการ
พัฒนาสื่อและวัสดุการเรียนการสอนเหล่านั้น 

2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากท่ีไม่เคยท าได้เป็นท าได้ ไม่เคยคิดเป็นเป็นคิดเป็น พฤติกรรมดังกล่าวสามารถจะ
สังเกตและวัดผลได้ 

3. ค าว่า “พฤติกรรม” หมายถึง การกระท าหรือการแสดง ออก ด้วยค าพูด อากัปกริยา สีหน้าท่าทาง 
ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังจากจบการเรียนการสอนแล้ว 

4. พฤติกรรมในการเรียนการสอน สรุปรวมเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นความคาดหวังจากผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน คือ (1) ต้องการให้เขามีความสามารถทางสติปัญญาคิดแก้ปัญหาได้ (2) มีทักษะกล้ามเนื้อ
ท างานท่ีต้องการได้ และ (3) มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

5. พฤติกรรมจากการเรียนรู้สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับในทุกกลุ่ม คือ ความสามารถทางสติปัญญา 
แบ่งเป็นระดับ Recall Applied และ Transferred Knowledge ความสามารถทางทักษะ
กล้ามเนื้อแบ่งเป็น Imitation Control และ Automatism ส่วนทางด้านกิจนิสัย ในการท างาน 
แบ่งออกเป็น Receiving Response และ Internalization. 

 
 



บทที่ 
 
 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
  
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี  จะเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการเรียนรู้  ขั้นตอนการเรียนรู้
รูปแบบ MIAP รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรมของครูผู้สอนและผู้เรียนใน
กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ MIAP ความหมายของ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ความสัมพันธ์
ระหว่างความสนใจและระยะเวลาของบทเรียน การแบ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP รวมถึงวิธีการตรวจปรับผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน  

 

ความหมายของการเรียนรู ้
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้เรียน จากเดิมท่ีคิดไม่เป็นหรือท าไม่ได้ 

มาคิดเป็นหรือท าได้โดยตัวผู้เรียนเอง พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นพฤติกรรมท่ีค่อนข้าง จะถาวร น่ันหมายถึง  
หากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะสามารถท าสิ่งเหล่านั้นได้ตลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเรียน  หลังเรียน 
คิดไม่เป็น  คิดเป็น 
ท าไม่ได้  ท าได้ 

 

รูปที่ 11 พฤติกรรมจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ของผู้เรียน 
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ขั้นตอนในการเรียนรู ้
 การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่มีกระบวนการ ในการพัฒนา  ผู้ท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ ท่ีต้องการนั้ น 
เบื้องต้นจะต้องมี ความสนใจ ใคร่ ท่ีจะรู้อยากท่ีจะ แก้ปัญหาในเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งความสนใจหรือปัญหาที่
อยากจะแก้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงพลังในการพยายามหาข้อมูล หาแนวทางหรือวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา  

เช่น 
จะท าอย่างไร ให้แหวนในภาพ ก. สวมอยู่ในตะปูดังภาพ ข. โดยไม่ต้องใช้มือหยิบแหวน ? 

  
รูปที่ 12 แหวนและตะปู 

หรือ 
ความร้อนจากการอาร์กในงานเชื่อมไฟฟ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

 
 

รูปที่ 13 การอาร์กในงานเชื่อมไฟฟ้า 
  
 สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นปัญหาท่ีท้าทายความคิดความสามารถในการแก้ปัญหา  ท าให้ผู้เรียนสนใจ ท่ีจะ
เอาชนะหรือแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ได้ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ก็จะเริ่มต้นเกิดขึ้นท่ีส่วนน้ี 
 ในการแก้ปัญหา  หากปัญหาดังกล่าวผู้เรียนเคยท ามาแล้วหรือมีประสบการณ์มาแล้ว  ก็จะไม่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ใหม่เพียงแต่เป็นการฟื้นคืนความรู้ เก่าเท่านั้น หากแต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหม่ ท่ีผู้เรียนยังไม่เคย
ท าได้หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  เขาก็จะพยายามหาข้อมูลหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหานั้น โดยท่ัว ๆ ไปจะ
ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น จากต ารับต ารา คู่มือเอกสาร จากครูผู้สอน  หรือจากแหล่งข้อมูลอื่น  ๆ 
ข้อมูลท่ีเพียงพอเหมาะสมเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 

ภาพ ก. ภาพ ข. 
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 การรับข้อมูลข่าวสารผู้เรียนอาจใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึง เช่น การ รับฟังทางหู การดูด้วยตา การสัมผัส 
ด้วยมือ การดมหรือการชิม ฯลฯ หรืออาจใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน เช่น ท้ังดูและฟังพร้อม ๆ 
กันไป ซึ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนไดร้ับจะเก็บไว้เป็นความรู้อยู่ในสมองที่พร้อมจะใช้แก้ปัญหา 

 
 

รูปที่ 14 ความรูใ้นตัวบุคคลและข้อมูลข่าวสาร 
 
 ความรู้เปรียบเสมือนไฟซึ่งอยู่ในแบตเตอรี่ หาก ต้องการจะทราบว่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่มากน้อยเพียงใดก็
จะต้องเอาเครื่องมือมาวัด  หรือน า Load มาต่อเพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่ ความรู้ก็เช่นกันหากต้องการทราบว่า
ผู้เรียนมีความรู้เพียงใด ก็ ต้องให้ผู้เรียนน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่ไปทดลองใช้แก้ปัญหาและ
พิจารณาดูว่าผู้เรียนมีความรู้เพียงใด พอที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ ได้หรือไม่อย่างไร 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน บางคนอาจท าได้เร็วเ พราะมีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา โดยอาจเทียบเคียงกับสิ่งที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว บางคน ยังแก้ปัญหาได้ช้าเพระขาดทักษะการ
แก้ปัญหา  หรือบางคนอ าจแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยเพราะ ขาดความรู้ท่ี เพียงพอท่ี จะน าไปใช้ แก้ปัญหานั้น  ดังนั้น
หลังจากท่ีได้รับข้อมูลข่าวสา รเกิดเป็นความรู้แล้ว ในขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะต้องมีโอกาสฝึก หัดใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมาทดลองฝึกหัดแก้ปัญหาว่าจะสามารถท าได้หรือไม่เพียงใด 
 อย่างไรก็ ดี การฝึกหัดน้ันจะไม่ ส่งผลต่อการเรียนรู้เลย หากผู้เรียน ไม่ทราบว่าการกระท าหรือการ คิด
แก้ปัญหาของตนถูกหรือผิดอย่างไร ดังนั้น การเฉลยค าตอบ จึงเป็นกิจกรรมในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบผลการกระท าหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
 ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียนรู้ของบุคคลประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 

1. เริ่มจากการสนใจปัญหา (Motivation) โดยใคร่ที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ส าเร็จ 
2. ตามด้วยการศึกษาหาข้อมูล (Information) ท่ีเพียงพอเหมาะสม เพื่อเป็นความรู้  
3. ลงมือฝึกหัดแก้ปัญหา (Application) โดยใชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ท่ีมีอยู่  
4. โดยจะต้องทราบผลการฝึกหัด (Progress) ว่าถูกหรือผิดอย่างไร  

โดยท่ีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนน้ี รู้กันโดยทั่วไปว่า “เป็นกระบวนเรียนรู้รูปแบบ MIAP” 
 



► บทที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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กิจกรรมของครูและผู้เรียน 
 การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยตัวของผู้ เรียนเอง ครูเป็นแต่เพียงผู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
เท่านั้น ดังนั้น เพื่อ ท่ีจะช่วยสนับสนุน ให้ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้  ครูผู้สอนและผู้เรียน จะต้องเตรียมการ และ
ด าเนินการในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ครูผู้สอน 

(1) เตรียมค าถามเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน (Motivation) ได้ด้วยปัญหาที่น่าสนใจ เป็นปัญหาที่ไม่เหลือ  
บ่ากว่าแรงท่ีจะคิดหาค าตอบได้ 

(2) เตรียมการให้เนื้อหา/ข้อมูล (Information) จะโดยการบรรยาย ถามตอบ สาธิตให้ดู หรือเตรียม
เอกสารอื่นใดให้ผู้เรียนไดศ้ึกษา 

(3) เตรียมแบบฝึกหัดในขั้นพยายาม (Application) ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์
ต่าง ๆ ท่ีได้รับมาฝึกหัดแก้ปัญหา 

(4) เตรียมการเฉลยหรือให้ค าตอบ (Progress) เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการฝึกหัดว่าถูกหรือผิด หรือ   
มีแนวทางท่ีถูกต้องในการแก้ปัญหานั้นอย่างไร 

 

ผูเ้รียน  
(1) จะต้องสนใจ คิดติดตามหรือแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงลงไป ผู้ท่ีไม่สนใจจะ 

ไม่เกิดการเรียนรู้ 
(2) หาข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นเก็บไว้ในสมองเป็นความรู้ที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาให้

ส าเร็จลุล่วงลงไป 
(3) ฝึกหัดท า โดยน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสมอง ออกมาใชแ้ก้ปัญหา ข้อมูล   

ท่ีเพียงพอเหมาะสมจะช่วยให้แก้ปัญหาส าเร็จลุล่วงไปได ้
(4) ตรวจสอบผล เพื่อท่ีจะท าให้ทราบว่าการฝึกหัดโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่จากข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้รับนั้นได้ผลอย่างไร 
 

การจัดการเรียนการสอนจริง ในชั้นเรียน  ขั้นตอนการฝึกหัดท า  (Application) ครูผู้สอนจะต้องเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนไดฝึ้กหัดท าอย่างเต็มท่ี โดยไม่รบกวนหรือให้ความช่วยเหลือมากนัก  พร้อมท้ังเตรียมการต่าง  ๆ 
เพื่อเฉลยผลในขั้นตอนต่อมา ซึ่งอาจสรุปกิจกรรมของครูผู้สอนและผู้เรียน ไดด้ังนี ้

 
ขั้นตอนการเรียนรู้ กิจกรรมผู้เรียน กิจกรรมครูผู้สอน 
1. Motivation  สนใจที่จะคิดติดตาม  สร้างความสนใจน าเข้าสู่บทเรียน 
2. Information  ศึกษาหาข้อมูลที่เพียงพอ  ให้เนื้อหา/ข้อมูลที่ครบถ้วน 
3. Application  ฝึกหัดท าฝึกหัดแก้ปัญหา  ให้ฝึกปฏิบัต/ิฝึกหัดแก้ปัญหา 
4. Progress  ตรวจสอบผลการกระท า  เฉลยหรือให้ค าตอบที่ถูกต้อง 

 
 



► บทที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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การใชเ้วลาในการสอนรูปแบบ MIAP 
ปกติแล้วในตอนต้นชั้วโมงหรือเริ่มการเรียนการสอนแต่ละครั้ง หากผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนด้วยค าถามท่ี

ท้าทายการคิดแก้ปัญหาก็จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในระดับสูง แต่เม่ือจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนและ
เวลาล่วงเลยไปความสนใจของผู้เรียนก็อาจลดลง และจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหน่ึงเม่ือใกล้หมดเวลาเรียน 

 

 
 

รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลากับความตั้งใจในการเรียน 
 
 ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาความตั้งใจของผู้เรียนท่ีลดลง จึงอาจท าได้โดยการแบ่งบทเรียนออกเป็นหลาย  ๆ 
MIAP เพื่อรักษาความตั้งใจของผู้เรียนให้อยู่ในระดับสูงไว้โดยตลอด 
 

 
 

รูปที่ 16 ความตั้งใจของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP  
 



► บทที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์   ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 
 

13 

 การแบ่งช่วงเวลาการสอนในแต่ละ MIAP ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนและปริมาณเนื้อหาท่ีสอน 
โดยท่ัว ๆ ไปการสอน 1 MIAP ใช้เวลา 30-50 นาที โดยแต่ละขั้นตอนอาจใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  

ขั้นตอน เวลาที่ใช้โดยประมาณ  
1. Motivation 3-5    นาที 
2. Information 20-30 นาที 
3. Application 8-10   นาที 
4. Progress 3-5    นาที 

 
ซึ่งอาจเขยีนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

ขั้น เวลา 0 5 30 45 50 
Motivation     
Information     
Application     
Progress     

 

รูปที่ 17 การแบ่งเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP 
 

การตรวจและปรับ 
 การตรวจและปรับเป็นกิจกรรมของครูในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อส ารวจหาข้อบกพร่องและ
ปรับแต่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ การตรวจแ ละปรับอาจท าได้ตลอดระหว่างการสอนโด ย
สังเกตจากการตอบค าถาม หรือการท าแบบฝึกหัด หากผู้เรียนส่วนใหญ่ท า แบบฝึกหัดไม่ได้ก็แสดงว่าเนื้อหา วิชา
ท่ีให้อาจไม่เพียงพอ จะต้องท าการปรับแต่งโดยทบทวนเนื้อหาใหม่ระหว่างการ Progress เพิ่มเติมก็ได้ 
 

ขั้น เวลา 0 5 30 45 50 
Motivation     
Information     
Application     
Progress  ตรวจ/ปรับในขั้น Information   

         
               ตรวจ/ปรับในขั้น A/P 

 

รูปที่ 18 การตรวจปรับการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP 

 



► บทที่ 2  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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สรุปบทเรียน  
1. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยตัวของผู้เรียนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ท่ีง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่าน้ัน 
2. กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบ MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก  คือ (1) เริ่มจากขั้นสนใจปัญหา 

(Motivation) (2) ขั้นให้ข้อมูลข่าวสาร (Information) (3) ขั้นพยายาม (Application) และ (4) ขั้นส าเร็จผล 
(Progress)  

3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนควรมีการตรวจ /ปรับความรู้ความเข้าใจร่วมด้วย ท้ังนี้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ครบถ้วนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4. การจัดแบ่งเวลาการสอนท่ีเหมาะสมจะช่วยรักษาความสนใจของผู้เรียนไว้ได้โดยตลอด แต่ละ MIAP
ควรจัดระหว่าง 30-50 นาที เช่น ในรายวิชาทฤษฎี ใช้เวลาช่วง M (Motivation) ประมาณ 3-5 นาที ช่วง I 
(Information) ประมาณ 20 นาที ช่วง A (Application) ประมาณ 8-10 นาที และในช่วง P (Progress) 
ประมาณ 3-5 นาที เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 
 
 

 

รูปแบบและกระบวนการ 
  
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี  จะเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย  และองค์ประกอบของหลักสูตร  
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรวิชาชีพ  หลักสูตรรายวิชา  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม  ในแง่มุมต่าง ๆ การจ าแนกหลักสูตรระดับ  Micro กับ
ระดับ Macro ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าบางค า  ท่ีเกี่ยวข้องและมักจะได้ยินบ่อย  ๆ เช่น
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นต้น 

 

ความหมายของหลักสูตร 
พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2543 

 

 
 

หลักสูตร 
วิชาชีพ  

เข้าเป็นนักศึกษา  บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

รูปที่ 19 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตร 
 

หลักสูตร  คือ โครงการในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีได้วางไว้ 

หลักสูตรเป็นโครงการ ในการจัดการศึกษา จึงต้องมีปัจจัยในการด าเนินการ ซึ่งส่วนประกอบ
ส าคัญ ๆ ท่ีจะต้องมี (1) บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง (2) มีวัสดุ/อุปกรณ์การศึกษาเพื่อ จัดการเรียนการสอน 
การฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ (3) มีงบประมาณท้ังที่เป็นงบลงทุน ด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์
และการจัดการศึกษา และ (4) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

พัฒนาหลักสูตร 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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การพัฒนาหลักสูตร 

 

ค าว่า “การพัฒนาหลักสูตร” 
มีความหมายอยู่ 2 นัย กล่าวคือ  
 

นัยที่ (1) เป็นการท าของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีขีด 
 ความสามารถสูงขึ้น ดีขึ้น 

นัยที่ (2) เป็นการท าขึ้นหรือสร้างขึ้นใหม่           
 ตามความต้องการใหม่ 

 

รูปที่ 20 แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงหมายถึง การท าหลักสูตรเดิมท่ีใช้อยู่ ให้มีคุณภาพมีความ
เหมาะสมมากขึ้น หรือเป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของสังคมในขณะน้ัน 

 

หลักสูตรรูปแบบต่าง ๆ 
1. หลักสูตรวิชาชีพ (เช่น หลักสูตรครูช่าง ช่างเขียนแบบ เป็นต้น ) เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน

หลักสูตรแน่นอนมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. หลักสูตรรายวิชา   (เช่น วิชาวิธีสอน วิชา Fluid Mechanics เป็นต้น) เป็นหลักสูตรย่อย ๆ ใน

หลักสูตรวิชาชีพ มุ่งเน้นสมรรถนะเฉพาะ มีขอบเขตและมีเวลาสอนท่ีก าหนดไว้แน่นอน  
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (เช่น ช่างซ่อมจักรยาน  ช่างถ่าย VDO เป็นต้น) เป็นหลักสูตรท่ีจัดเป็น

การเฉพาะในวิชาชีพอย่างเจาะจง ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพเฉพาะนั้น ๆ โดยตรง 
4. หลักสูตรฝึกอบรม (เช่น Word Processor, SPSS for Windows เป็นต้น) เป็นโครงการฝึกอบรม

ให้มีความรู้ลักษณะเฉพาะอย่าง ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อสนับสนุนการท างานอย่างใดอย่างหน่ึง 
 

ระดับของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิชาชีพ 
 

     ระดับสถานศึกษา 
 
     ระดับการเรียนการสอน 

 

รูปที่ 21 หลักสูตรระดับสถานศึกษาและระดับการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรเดิม 

ความต้องการใหม่ 

หลักสูตรใหม ่

รายวิชา ก. รายวิชา ข. 

รายวิชา ค. รายวิชา ง. 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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 หลักสูตรอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 
(1) ระดับสถานศึกษา  (Macro Level) ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ปวช .

ช่างยนต์ หลักสูตร ปวส. ช่างเชื่อม ฯลฯ มุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพ 
(2) ระดับห้องเรียนหรือการเรียนการสอน  (Micro Level) ได้แก่ หลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ 

เช่น รายวิชาวิธีสอน รายวิชา Fluid Mechanic เป็นต้น มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และ /หรือ
ทักษะเฉพาะเรื่อง 

 

ข้อก าหนดในหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  
เป็นความเชื่อ ท่ีก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รอการพิสูจน์หรือการหาข้อมูลสนับสนุนว่าจะเป็นจริง
ตามนั้นหรือไม่ เช่น …. 
 

“การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม” 
“การพัฒนาครู คือ การพัฒนาช่าง” 
 
 

2. ปณิธาน  
เป็นความมุ่งมาดปรารถนาที่จะไปให้ถึงปรัชญาที่ก าหนดเอาไว้ เช่น “ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลมุ่งมั่น
ท่ีจะผลิตและพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมท่ีมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นนัก
การศึกษาชั้นสูง ที่สามารถชี้น าวงการอาชีวะและเทคนิคศึกษาของประเทศ” เป็นต้น 
 
3. วิสัยทัศน ์ 
เป็นข้อก าหนดถึงสิ่งซึ่งต้องการจะให้เป็น  หรือต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในแนวทางท่ี
สร้างสรรค์ เช่น 
 

“ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  จะพัฒนาสู่ภาควิ ชาชั้นน า เป็นต้นแบบในการ
ผลิตบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรมและนักการศึกษาชั้นสูงด้านอาชีว ะและเทคนิคศึกษา 
เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศท้ังในเรื่องวิทยาการและ รูปแบบการจัดการด้านครูช่างที่
สมบูรณ์แบบ” 

 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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4. พันธะกิจ 
เป็นสิ่งท่ีต้องกระท า และถือเป็นภาระหน้าที่ส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการให้ครบถ้วน  เช่น พันธะกิจของ
สถานศึกษา คือ จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
 

5. วัตถุประสงค ์
เป็นข้อความซึ่งระบุขอบเขตของเป้าหมาย และทิศทางในการด าเนินการ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล ที่จะผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัย นักการศึกษาระดับสูง และผู้สอนด้านเทคโนโลยีเครื่องกล เป็นต้น 
 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
1. UNESCO Model (Macro/Micro Level) 

 

 
 

รูปที่ 22 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ UNESCO 
 

การพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่  จะเริ่มจากการศึกษาความต้องการ การวิเคราะห์ประชากรเป้าหมาย 
การวิเคราะห์งานอาชีพ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมาย จากนั้นจึงเป็นการก าหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตร ก าหนดวิธีการในการประเมินผล และประเมินผลการก าหนดวัตถุประสงค์
เทียบกับความต้องการว่าสอดคล้องกันหรือไม่ 

หากประเมินแล้ววัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการก็จะออกแบบสร้างวัสดุ
การเรียนการสอน น าไปทดลองใช้และปรั บปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วจึงน าไปใช้จริงพร้อมกับมีการ
ประเมินผลลัพธ์จากกระบวนการว่าสอดคล้องกับความต้องการที่ศึกษาไว้หรือไม่ อย่างไร 

 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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2. NÖlker & Schoenfeldt Model 
 

 
รูปที่ 23 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ NÖlker & Schoenfeldt 

 
การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน จากนั้นจึงจะมาพิจารณา
หลักสูตรอื่น ๆ ท่ีเปิดอยู่บ้าง ควรจัดการศึกษาระดับใด งบประมาณเท่าไร จะใช้บุคลากรจากแหล่งไหน
เม่ือได้ข้อมูลสรุปแล้วจึงมาก าหนดยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาท่ีจะสอน การใช้เทคโนโลยี
การสอน เพื่อที่จะมาก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน หรือการฝึกหัด กระบวนในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน และการฝึกหัดจะต้องถูกวางแผนและจัดเตรียมเอาไว้ก่อนท่ีจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจริง ๆ ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการไปตามแผนบทเรียนท่ีก าหนดไว้ มีการ
ประเมินผลท้ังกระบวนการและวิธีการในลักษณะการวน (Loop) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตร
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

3. UNESCO Model (Micro Level) 
 

 
 

รูปที่ 24 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของ UNESCO ระดับ Micro Level 
 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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การพัฒนาหลักสูตรในระดับ Micro Level ส่วนใหญ่จะพูดถึงในระดับรายวิชา  เริ่มจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อน าข้อมูลมาออกแบบบทเรียนและผลิต วัสดุการเรียนการสอน  ก่อนท่ีจะ
น าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขกับกลุ่ม ทดลอง  หลังปรับปรุงแล้ว จึงน าใช้จริง กับประชากร และ
ประเมินผลเป็นวงจรต่อไปเรื่อย ๆ 
 
4. TM Model (Micro Level) 
 

 
 

รูปที่ 25 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
 
การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา จะเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยในระดับ
หลักสูตรจะพิจารณาท่ี 

 ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ลักษณะของผู้ท่ีจะเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
 หลักสูตรอื่น ๆ ท่ีอยู่ในสาขาวิชาใกล้เคียงกัน 
 ความต้องการในอนาคต Technology ต่าง ๆ 

ส่วนในหลักสูตรระดับรายวิชานั้น จะดู 
 สิ่งท่ีก าหนดให้ในรายวิชา 
 ความต้องการในงานอาชีพ 
 รายวิชาอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน 
 ผู้เรียนในรายวิชา 

หลังจ ากนั้น จึงมาก าหนดวัตถุประสงค์การสอนและออกแบบวัสดุการเรียนการสอนต่าง ๆ จัดท า
แผนการสอน /โครงการสอน น าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ก่อนท่ีจะน าไปใช้จริงและ
ประเมินผลเพื่อดูความเหมาะสมของหลักสูตรต่อไป 
 



► บทที่ 3  รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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สรุปบทเรียน 
1. หลักสูตร คือ โครงการในการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดประสงค์ท่ีได้

ก าหนดไว้ 
2. การพัฒนาหลักสูตร เป็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่ ให้มีความเหมาะสมมีคุณภาพมากขึ้น 

หรืออาจเป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของสังคมในขณะน้ันก็ได้ 
3. หลักสูตรการสอนมีหลายรูปแบบหลายระดับ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัด

หลักสูตรว่าต้องการจะเน้นอะไร หรือต้องการผลลัพธ์ (Output) อย่างไร 
4. หลักสูตรที่ใช้ไประยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งคงจะต้องศึกษาปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธะกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร ดูวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่ายังเหมาะสม
อยู่หรือไม่ จากน้ันจึงเริ่มการพัฒนาหลักสูตร 

5. การพัฒนาหลักสูตร อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Macro และระดับ  Micro ซึ่งมี
รายละเอียดท่ีจะต้องศึกษาต่างกัน ในระดับ Micro (ซึ่งจะเน้นในท่ีนี้ ) จะเริ่มจาการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องก่อนมาจัดท าวัสดุการเรียนการสอน เพื่อน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข ก่อน
ไปใช้จริงและประเมินผลเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข ก 
วัตถุประสงค์การสอน 

พฤติกรรมท่ีต้องการ 

 บทที่ 
 
 

หลักสูตรรายวิชา : 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความส าคัญหรือประโยชน์ของวัตถุประสงค์การสอน  ต่อการก าหนด
เนื้อหา วิธีสอน สื่อการสอน และการวัดและประเมินผล   แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อ
ก าหนดวัตถุประสงค์การสอน  กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา  หลักการและรายละเอียดการวิเคราะห์  สิ่งท่ีก าหนดให้ในรายวิชา (Existing 
Syllabus) โปรแกรมท่ีสัมพันธ์กัน (Related Program) ความต้องการในงานอาชีพ (Requirements 
of Vocation) และประชากรเป้าหมาย (Target Population)  

 

วัตถุประสงค์กับการเรียนการสอน 
 

 
  
                                                         
 
                   
 
 
 
 
 
         
        

    
 

รูปที่ 26 วัตถุประสงค์การสอนและพฤติกรรมท่ีต้องการ 

ข 

การเรียน 
การสอน 

ผู้เรียน 
เรียนรู้ 

เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 

ครู 

ผู้เรียน 

วัสดุการเรียน
การสอน 

 หลักการและวิธีการพัฒนา 

ก 



► บทที่ 4 หลักสูตรรายวิชา : หลักการและวิธีการพัฒนา 
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Job/Topic 

Objectives 

Content 

Assessment 

Method Media 

 

องค์ประกอบท่ีส าคัญในการเรียนการสอนมีครูผู้เรียนและวัสดุการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคัญคือ ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เคยท าเป็นมาก่อนได้ หรือมี
พฤติกรรมท่ีต้องการหลังจบการเรียนการสอนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มีการวัดและตรวจสอ บผลการเรียน
การสอนได้ จึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์การสอนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า 
 

ประโยชน์ของวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 

 

 
 
                                               
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 27 วัตถุประสงค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 
 

วัตถุประสงค์ของแต่ละงาน (Job) หรือหัวข้อเรื่อง (Topic) ใช้เป็นตัวก าหนดขอบเขตและปริมาณของ
เนื้อหาวิชาที่ จะสอน เพราะวัตถุประสงค์ การสอนจะร ะบุขอบเขตเนื้อหา ไว้ในเงื่อนไขหรือมาตรฐาน  
กล่าวคือ วัตถุประสงค์การสอนท่ีมีเงื่อนไขมากหรือหลายมาตรฐาน ก็จะมีปริมาณเนื้อหามากไปด้วย  
เม่ือไดก้ าหนดเนื้อหาท่ีจะให้ผู้เรียนมีความรู้แล้ว ถัดไปเป็นการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิธี
สอนซึ่งจะพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีต้องการตามวัตถุประสงค์การสอนและลักษณะของเนื้อหา กล่าวคือ 
เนื้อหาจากวัตถุประสงค์ท่ีต้องการความจ า ฟื้นคืนความรู้มาใช้งาน การสอนอาจจะเป็นการบรรยายก็ได้ 
ในขณะท่ีการสอนให้เข้าใจในเนื้อหาท่ียาก วัตถุประสงค์ต้องการการประยุกต์  ย่อมต้องอาศัยการสอน
อีกรูปแบบท่ีต่างกันออกไป 

สื่อการเรียนการสอนก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากวิธีสอนและลักษณะเนื้อหา  ท่ีมีความ
ยากง่ายที่แตกต่างกัน และที่ส าคัญวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของวิธีการสอน เนื้อหา สื่อยังจะเป็น
ตัวก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอีกด้วย 
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Course 

Objectives 

Development 

Methods Media 

Assessment 

Content 

Job/Topic 

  

วัตถุประสงค์กับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 28 วัตถุประสงค์กับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยหลักซึ่งเป็นตัวก าหนดเนื้อหา วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึง
การวัดและประเมินผลก็คือ วัตถุประสงค์การสอน ดังนั้น ก่อนจัดเตรียมแผนการเรียนหรือแผนการสอน
ก็จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของ Job หรือ Topic นั้นๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ว
ตัวเอกสารหลักสูตรจริง  ๆ จะระบุเอาไว้แค่ค าอธิบายรายวิ ชาหรืออาจจะมีวัตถุประสงค์ของรายวิชาไว้
เท่านั้น ไม่มีการก าหนดถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่อย่างใด จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์การสอนท่ีชัดเจนในขั้นต้น 

 
 
 
 

Feed Back 
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ชิ้นงานท่ีได้ 

เตรียมวัตถุดิบ 

กลึงลดขนาด 

 

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
 
 

 
 
 
                                                             
 
 

รูปที่ 29 กระบวนการในการผลิตชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 30 ขั้นตอนในกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
 

 
 
 

วัตถุดิบ ชิ้นงานท่ีต้องการ 

วัดขนาด 

เริ่ม 

จบ 

พอด ี

โตไป 

ในกระบวนการผลิตชิ้นงานชิ้นหน่ึงเราจะ
พบว่ากว่าจะได้ชิ้นงานท่ีต้องการตามแบบ
จะต้องมีการเตรียมชิ้นงาน มีการกลึงและ
วัดขนาดจนได้ชิ้นงานท่ีต้องการ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็
เช่นเดียวกัน จะต้องมีการเตรียมการ ท า
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบวัสดุการ
เรียนการสอน ก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข เม่ือด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว  จึงน าไปใช้จริงกับกลุ่ม
ประชากร มีการประเมินผลเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบดูว่าได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ 
ควรปรับปรุงส่วนไหนอย่างไรบ้าง 

กระบวนการในการผลิตชิ้นงาน 

กลึง 
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วิเคราะห์ 

ออกแบบ 

 
ทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 
ใช้จริงและ
ประเมินผล 

 

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
ข้อมูลเบื้องต้นท่ี จะต้องพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  คือ รายการท่ีก าหนดให้ในหลักสูตร
รายวิชา (Existing Syllabus) นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในค าอธิบายรายวิชา (Course Description)   
นอกจากนั้น ยัง ต้องพิจารณาต่อไปว่าค วามรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์จากรายวิชานั้น ความ
ต้องการในงานอาชีพแล้ว ผู้ส าเร็จการศึกษาเอาไปไซท้ าอะไร ท าอย่างไร มีอะไรท่ีจะต้องศึกษาบ้าง 

 
   Existing Syllabus 
 
       หลักสูตร 
  รายวิชา         รายวิชา 
     ก.     ข.          
  
Target    Related      Requirements 
Population    Program     of Vocation 
 

รูปที่ 32 ข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 
อย่างไรก็ตามในหลักสูตรยังมีรายวิชาอื่น ๆ ท่ีอาจมีความสัมพันธ์กับรายวิชาที่เราเลือกพัฒนา 

หากว่ามีความเกี่ยวกับที่จะต้องเป็นพื้นฐานหรือต่อจากรายวิชาอื่นๆแล้วก็จ าเป็นจะต้องน ามาพิจารณา
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องลดการซ้ าซ้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการสุดท้ายท่ี
จะต้องค านึงถึงด้วยก็คือ ผู้ท่ีจะเข้าในหลักสูตรว่ามีคุณลักษณะพฤติกรร มในการเรียนอย่างไร มีพื้น
ความรู้ความสามารถระดับไหน เพื่อจะได้ออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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 งานอาชีพ 

รายวิชา 

งาน รายวิชา 

 

สิ่งที่ก าหนดให้ในรายวิชา 
 

 
 

200351 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 3(3-0) 
 Course Development  
 วิชาบังคับก่อน  :  200311    

ความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์สิ่งที่ก าหนดให้ใน หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์ความ
ต้องการในงานอาชีพ การวิเคราะห์งานและหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์รายวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนา 
การวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียน การสร้าง Network Diagram หลักการเลือกและจัดกลุ่มหัวข้อเรื่อง การ
สร้างวัตถุประสงค์การสอน การจัดท าแผนการสอน การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรรายวิชา  

 

รูปที่ 33 สิ่งท่ีก าหนดให้ในหลักสูตรรายวิชา 
 

โดยท่ัวไป สิ่งที่ก าหนดให้ในหลักสูตรรายวิชาจะมีรหัสวิชา (Course Number) เป็นตัวแทนรายวิชาท่ีจะ
บ่งบอกลักษณะแทนรายวิชานั้น ๆ ชื่อวิชา (Course Title) บ่งบอกหมวด/กลุ่ม/ธรรมชาติของรายวิชา 
ตัวเลขหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงหรือคาบการบรรยายหรือฝึกหัด และท่ีส าคัญก็คือค าอธิบายรายวิชาท่ีจะ
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาอย่างคร่าว ๆ ไว้ 

 

ความต้องการในงานอาชีพ 
 
  หลักสูตร                
 
    
 
 
      

รูปที่ 34 หลักสูตรและความต้องการในงานอาชีพ 
 

แม้ว่าเนื้อหาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา จะไม่ถึงกับตรงตามความต้องการของตลาด  
แรงงาน แต่การพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงความสอดคล้อง การใช้ประโยชน์ได้ในการท างานอาชีพ  
ดังนั้น ผู้พัฒนาก็จะต้องมองออกไปว่าหลักสูตรที่ก าลังพัฒนาน้ัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวพันธ์กับงานใน
อาชีพแค่ไหนอย่างไร 

 
 
 
 

งาน 

Course 
Number 

Course 
Title 

Course 
Description Period Credit 

ศึกษางาน 

เทคโนโลยี 
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รายวิชาท่ีเรียน 
ก่อน 

รายวิชาท่ีเรียน
ต่อไป รายวิชาที่พัฒนา 

รายวิชา 
ท่ีพัฒนา 

การเรียน 
ซ่อมเสริม 

  
 

รายวิชาท่ีเรียนใน
ภาคเดียวกัน 

 

รายวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน (Related Program) 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

รูปที่ 35 รายวิชาอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาที่พัฒนา 
 
รายวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง รายวิชาอ่ืนท่ีจัดการสอนมาก่อนหน้ารายวิชาที่เลือกพัฒนา 1 ภาคเรียน
และเป็นพื้นฐานให้กับรายวิชาที่เลือกพัฒนา หรือเป็นรายวิชาอ่ืนท่ีต้องอาศัยวิชาท่ีพัฒนาเป็นพื้นฐานซึ่ง
อยู่ในภาคเรียนถัดไป หรือเป็นรายวิชาอื่น ๆ ในภาคเรียนเดียวกันและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน การพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาจะต้องดูล าดับท่ีและรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
 

ผู้เรียนในหลักสูตร (Target Population) 
 
 
    
    
 
 
                                    
 
 

รูปที่ 36 จุดประสงค์ในการศึกษาผู้ท่ีจะเข้าเรียนในหลักสูตร 
 

ปกติแล้วครูผู้สอนจะต้องเข้าใจและคุ้นเคยกับผู้เรียนเป็นอย่างดี ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ลักษณะผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนหรือผู้พัฒนาหลักสูตรได้ทราบถึงพื้นความรู้ผู้เรียนเพื่อการจัดการเรียน
ช่วยเสริม หรือการเตรียมแผนบทเรียนได้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
 

ภาคเรียนก่อน ภาคเรียนน้ี ภาคเรียนถัดไป 

Pre-Test 

Entry Behavior Exit Behavior 
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สรุปบทเรียน 
1. การจัดการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นก่อนการ

จัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์การสอนไว้ก่อนล่วงหน้าว่า จะให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อะไร อย่างไร หลังจบการเรียนการสอนแล้ว 

2. วัตถุประสงค์การสอน เป็นหลักฐานในการก าหนดเนื้อหาวิชาท่ีจะสอนว่า มีขอบเขตแค่ไหน 
นอกจากนั้น ยังจะเป็นเครื่องมือในการก าหนดวิธีสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลอีกด้วย 

3. โดยปกติทั่วไปหลักสูตรรายวิชามิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การสอนเอาไว้ ถ้าจะมีก็เป็นแต่เพียง
วัตถุประสงค์ของรายวิชาซึ่งอธิบายถึงเจตนาของหลักสูตรรายวิชานั้นว่าเน้นความรู้ด้านไหน 

4. การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานท่ีจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีหลายรูปแบบในการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชา แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจาก การ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อน า
ข้อมูลมาออกแบบวัสดุการเรียนการสอน  จากนั้นจึงน าไปทดลองใช้ เม่ือแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึง
น าไปใช้จริง พร้อมกับมีการประเมินผลควบคู่ไปด้วย 

5. โดยข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา จะต้องศึกษา (ก) สิ่งท่ีก าหนดให้ใน
หลักสูตรรายวิชา (ข) ความต้องการในงานอาชีพ (ค) รายวิชาอื่น ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน และ (ง) กลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย เพื่อที่จะจัดเนื้อหาวิชา และออกแบบบทเรียน ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           บทที ่ 
 

 
การวิเคราะห์งาน และ  
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง การจ าแนกจุดมุ่งหมายของรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ และรายวิชา
ประลอง ความหมายของค าว่า “งาน” ตัวอย่างงานตามความหมายของค าว่างาน  แหล่งข้อมูลงาน 
การลงรายการงานในรายวิชาปฏิบัติท่ีเลือก ความหมายของการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานใน
รายวิชาท่ีพัฒนา ความหมายของค าว่า หัวข้อเรื่อง ส่วนประกอบของหัวข้อเรื่อง หลักการและวิธีการ
วิเคราะห์หัวเรื่อง การเขียนแผนผัง การวิเคราะห์งานหรือหัวข้อเรื่อง ด้วย Coral Pattern หรือ Scalar 
Diagram  

 

ลักษณะของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรวิชาชีพหน่ึง ๆ  จะประกอบด้วยหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ  มากมาย ซึ่ง สามารถแบ่ง หลักสูตร
รายวิชาออกได้เป็น 3 ลักษณะ ตามจุดประสงค์ คือ 

1. วิชาทฤษฎี เป็นรายวิชาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และน าความรู้ ท่ีได้นั้น ไปแก้ปัญหาด้วย
สติปัญญา เช่น วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม  วิชาความแข็งแรงของวัสดุ วิชา Computer 
Programming เป็นต้น 

2. วิชาปฏิบัติ  เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน ท างาน ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงลงไป เช่น วิชาปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิชาปฏิบัติงาน
เครื่องล่างและส่งก าลัง วิชาปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เป็นต้น 

3. วิชาประลอง  ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ซึ่งได้จากการประลอง เช่น วิชา
ประลองความแข็งแรงของวัสดุ เป็นต้น แต่อาจมีบางวิชาจะ ฝึกทักษะอยู่บ้าง เช่น วิชา
งานวัดละเอียด ซึ่งใช้เครื่องมือไปวัดไปตรวจสอบ เป็นต้น 
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ลักษณะของ “งาน”  

 
รูปที่ 37 ลักษณะของงานด้านช่างอุตสาหกรรม 

 

ค าว่า “งาน” (Job) ในแต่ละกรณีมีความหมายและลักษณะขอบข่ายไม่เหมือนกัน เช่น งานสร้างบ้าน 
งานโครงสร้าง งานห้องน้ า งานปูพื้นห้องน้ า หรืองานติดตั้งอ่างล้างหน้าในห้องน้ าก็เป็นงาน เพราะการ
ท างานจะต้องมีผลงานออกมา บ้าน โครงสร้างบ้าน ห้องหน้า พื้นห้องน้ า หรืออ่างล้างหน้าที่ติดตั้งแล้ว
ก็ล้วนเป็นผลงาน ท้ังสิ้น  แต่ทว่า มีขนาด ท่ีแตกต่างกัน ปริมาณ เวลา ท่ีใช้ ท าแตกต่างกัน เครื่องมือ
อุปกรณ์และกระบวนในการท าก็แตกต่างกันด้วย 
 
 

ความหมายของงาน (Job) 
แม้งานจะมีขนาดมีปริ มาณท่ีแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์จะออกมาแน่นอน ท้ังนี้หากเป็นการเ รียนการสอน
หรือการฝึกหัดท่ีจ ากัดเรื่องเวลา งานก็ควรจะมีขนาดเล็ก  เห็นผลลัพธ์ ท่ีชัดเจนแน่นอน เช่น งานติดตั้ง
อ่างล้างหน้า งานติดตั้งรางผ้าม่านแบบเอียงมุมบังแสง ฯลฯ จึงอาจสรุปความหมายของงานในท่ีนี้ว่า 
 

1. งาน คือ สิ่งท่ีบุคคลกระท าขึ้นโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง  ไปกระท าหรือ
ตรวจสอบ มีการเริ่มต้น ปฏิบัติงาน  มีการด าเนินการไปตามขั้นตอน เม่ือสิ้นสุดแล้ วได้ชิ้นงานหรือ
ผลงานออกมา หรือ 

2. งาน คือ ชุดของกิจกรรม (A set of Activities) ท่ีประกอบกัน เพื่อเป้าหมายของผล ลัพธ์อย่างใด
อย่างหน่ึง (งานหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยหลาย ๆ กิจกรรม) 

 

งานถอดล้อรถยนต์ 
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ตัวอย่างลักษณะงาน 
 

งานเจาะ (ด้วยสว่านตั้งโต๊ะ) กิจกรรม 
 

 

1) อ่านแบบงานเจาะที่ต้องการ 
2) เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
3) เตรียมชิ้นงานท่ีจะเจาะ 
4) จับยึดชิ้นงานกับเครื่องเจาะ 
5) จับยึดดอกสว่านกับหัวจับ 
6) ตั้ง Speed ของเครื่องเจาะ 
7) เจาะชิ้นงานตามแบบก าหนด 
8) ตรวจสอบขนาดชิ้นงานเจาะ 
9) ท าความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ 

10) จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ 

 
 

 
รูปที่ 38 งานเจาะที่ประกอบด้วยหลาย ๆ กิจกรรม  

 
จากตัวอย่าง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “งานเจาะ ” เริ่มต้นด้วยกิจกรรม การอ่านแบบ  จากนั้นจึง จัด 
เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ เตรียมชิ้นงานท่ีจะเจาะ จับยึดชิ้นงานเข้ากับเครื่อง
ประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ตั้งความเร็วรอบดอกสว่านท่ีเหมาะสม ด าเนินการเจาะชิ้นงานตามแบบ
ท าการตรวจสอบการท างานเป็นระยะไปเรื่อย ๆ จนได้ชิ้นงานท่ีต้องการ กิจกรรมสุดท้ายจบด้วยการท า
ความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์และจัดเก็บซึ่งเป็นการสิ้นสุดงาน ผลลัพธ์ท่ีออกมา ก็คือ ชิ้นงานซึ่งผ่าน
กระบวนการเจาะตามท่ีแบบงานก าหนด 

 
 
 
 
 

ชิ้นงานท่ีต้องการจะได้ 
วัสดุ St 37  
ขนาด 80x40x20 มม. 

 Ø12  Ø10 
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ภาพของงานและผังงาน 
  กระบวนการท างานเจาะ         ผังการท างานเจาะ 

 
 
 
 

                  

  

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 39 กระบวนการและผังการท างานเจาะ 
 
 
 
 

 Ø12  Ø10 

St 37 

 Ø12 
 Ø10 

St 37 

เร่ิม 

เจาะชิ้นงาน 

ผลตรวจสอบ 

จบ 

อ่านแบบ 

เตรียมชิ้นงาน เตรียมอุปกรณ ์

จับยึดชิ้นงาน 

ยึดดอกสว่าน 

ตั้งความเร็ว 

ผลตรวจสอบ 

ท าความสะอาด 
จัดเก็บ 

yes 

no 

yes 

no 
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รายการงานในรายวิชา (Job Listing) 
เพื่อให้การฝึกปฏิบัติที่เน้นทักษะในวิชาภาคปฏิบัติ สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการเ ตรียม 
การด าเนินการและการตรวจสอบ ผล จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดรายการงานท่ี จะจัดการเรียนการ สอน
เอาไว้ในขั้นต้น เช่น  
 

วิชาปฏิบัติงานเครื่องยนต์ดีเซล      ประกอบด้วยงาน 
 

1) งานตรวจสอบสภาพหัวเผา    10)  งานถอดประกอบฝาสูบ 
2) งานเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่อง            11)  งานถอดกลไกกดลิ้น 
3) งานเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง        12)  งานตรวจเช็คก้านสูบ 
4) งานเปลี่ยนไส้กรองอากาศ                     13)  งานตรวจเช็คลูกสูบ 
5) งานปรับตั้งไทม่ิงแบบเฟือง   14)  งานตรวจแหวนลูกสูบ 
6) งานปรับตั้งไทม่ิงแบบสายพาน     15)  งานตรวจเพลาข้อเหวี่ยง 
7) งานปรับตั้งไทม่ิงสายโซ่                        16)  งานตรวจเสื้อสูบและกระบอกสูบ 
8) งานตรวจเช็คปั้มน้ ามันเครื่อง                 17)  งานตั้งปั้มแบบ Inline 
9) งานท าความสะอาดออยคูลเลอร์            18)  งานตั้งปั้มแบบ VE 

 

ที่มาของงานต่าง ๆ 
อันท่ีจริงแล้วงานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้เพื่อการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจะได้จาก การวิเคราะห์
รายวิชาหรือในค าอธิบายรายวิชา แต่ทว่าเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นได้บ้าง รายวิชาต่าง ๆ อาจก าหน ด
กรอบเอาไว้อย่างกว้าง  ๆ เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดให้ทันต่อเทคโนโลยีหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได ้

นอกจากนั้น ผู้สอนอาจหาแหล่งข้อมูลสนับสนุนเพื่อยืนยันความถูกต้องได้จาก 
1. Course Description 
2. Literatures ต่าง ๆ 
3. Experiences 
4. Experts 
5. Job Observation 

ท้ังนี้หากพิสูจน์ได้ว่า งานท่ีก าหนดไว้ ในหลักสูตรรายวิชา นั้น เป็นงานท่ีมีหรือได้จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีหลากหลาย ก็จะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากกว่า 
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ระบุแหล่งข้อมูลที่ได้มา 

 

ใบรายการงาน (Job Listing Sheet) 
 

ใบรายการงานมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูลงานท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชาและที่มาของงานน้ัน  
              

 
Job Listing Sheet 

 

ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต  
ชื่อหลักสูตร  ชั้นปีท่ี  
 

No Job(s) 
Resources 

A B C D E 
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Resource         A: Course Description 
B: Literatures 
C: Experiences 
D: Experts 
E: Job Observation 

 

 
รูปที่ 40 รายการต่าง ๆ ในใบรายการงาน 

 
 
 

งานซึ่งผู้พัฒนารวบรวม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ข้อมูลจากหลักสูตร 
และจากรายวิชา 
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งานเลื่อยมือ 

เก็บเครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

จับยึดชิ้นงาน 

ตรวจสอบ 
ชิ้นงาน 

ท าความสะอาด 

เลื่อยงาน 
ตามแบบ 

เตรียมเครื่องมือ 

อ่านศึกษา 
แบบงาน 

เตรียมชิ้นงาน 

 

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 41 กิจกรรมต่าง ๆ ในงานเลื่อยมือ 

 
การวิเคราะห์งาน คือ การระบุความสามารถว่าหากต้องการให้ช่างหรือบุคคลท างานน้ัน ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงแล้ว เขาผู้น้ันจะต้องมีความสามารถ (Task) อย่างไรบ้าง เช่น ผู้ท่ีจะท างานเลื่อยมือได้จะต้อง
สามารถอ่านศึกษาแบบ เตรียมเครื่องมือเตรียมชิ้นงานเป็น จับยึดชิ้นงานได้ ฯลฯ 

 

การวิเคราะห์งานจากการท างาน 
 

งานเลื่อยมือ ล าดับขั้นการท างาน 

 

1. อ่านศึกษาแบบงาน 
2. เตรียมเครื่องมือ 
3. เตรียมชิ้นงาน (วัสด)ุ 
4. จับยึดชิ้นงาน 
5. เลื่อยงานตามแบบ 
6. ตรวจสอบชิ้นงาน 
7. ท าความสะอาด 
8. เก็บเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

รูปที่ 42 ล าดับขั้นการท างานเลื่อยด้วยเลื่อยมือ 
 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ใครก็ได้ท่ีจะท างานเลื่อยมือใ ห้ส าเร็จ จะต้องท า กิจกรรม ทุก ๆ ขั้นตอนตาม ล าดับทุก
ขั้นตอนให้ส าเร็จไป การวิเคราะห์งานโดยการระบุความสามารถ (Task) ในการท างาน  จึงสามารถใช้
ขั้นตอนการท างานเป็น Task ในการท างานน้ัน ๆ ก็ได้ 
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ตัวอย่าง 

 

แบบร่างลักษณะงาน (Job Layout) 
 

ตัวอย่าง 
 

  

งานเดินสายไฟตู้ Switch 
 

 
งานก่ออิฐก าแพงครึ่งแผ่น 

 
งานทาสีผนังด้วยลูกกลิ้ง 

 
 

 
 

 
งานบริการหม้อกรองอากาศแบบแห้ง 

 
รูปที่ 43 แบบร่างลักษณะงาน (Job Layout) 

 
เพื่อให้การวิเคราะห์งานมีเป้าหมายและทิศทางชัดเจนแน่นอนขึ้น ก็ควรท่ีจะมีการก าหนดลักษณะงานท่ี
ชัดเจนไว้ในแบบร่างลักษณะงาน (Job Layout) ก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์งานทุก ๆ งาน 
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ใบ Task Listing Sheet 
 

ใบ Task Listing Sheet มีไว้เพื่อระบุ Task ท่ีจะต้องใช้ประกอบกันเพื่อการท างานในงานใดงานหนึ่ง 
 

 
           Task Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต  
ชื่องาน  
 

No Task (Steps) in Performing the Job 
Resources 

A B C D E 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Resource         A: Having ago yourself 
B: Observation of the Job 
C: Performer interviews 
D: Simulation 
E: Questionnaire Techniques 

 
รูปที่ 44 ใบ Task Listing Sheet 

 
 
 
 

Task ซึ่งผู้พัฒนาวิเคราะห์
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ข้อมูลจากหลักสูตร 

แหล่งข้อมลูที่ได้มา 
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หัวข้อเรื่อง (Topic) 
 

หัวข้อเรื่อง เป็นชื่อแทนกลุ่มเนื้อหาที่มี Concept อย่างใดอย่างหน่ึง กล่าวคือ เมื่อเห็นหัวข้อเรื่องแล้ว 
จะสามารถมองเห็นขอบเขตเนื้อหา ซึ่งประกอบเป็นหัวข้อเรื่องนั้นอย่างคร่าว ๆ ได้ 

 
     เช่น 
 

หัวข้อเรื่อง ข้อสอบอัตนัย 
กลุ่มเนื้อหา  ความหมาย 

 รูปแบบข้อสอบ 
 การเขียนข้อค าถาม 
 วิธีการให้คะแนน 
 ความเหมาะสม/ข้อจ ากัด 
 ฯลฯ 

  
หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์การสอน 
กลุ่มเนื้อหา  ความหมาย 

 ส่วนประกอบ 
 ข้อค านึงถึงในการเรียน 
 การปรับปรุง ข้อความ 
 การก าหนดระดับวัตถุประสงค์ 
 ฯลฯ 

 
 

รายการหัวข้อเรื่อง (Topic Listing Sheet) 
ใบรายการหัวข้อเรื่องส าหรับรายวิชาภาคทฤษฎี  จะระบุหัวข้อเรื่องท่ีจะจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้น ๆ พร้อมท้ังที่มาของหัวข้อเรื่อง 
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Topic Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต  
ชื่อหลักสูตร  ชั้นปีท่ี  
 

No Topic(s) 
Resources 

A B C D E 
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Resource         A: Course Description 
B: Literatures 
C: Experts 
D: Experiences 
E: Other (print) 

 
 

 
รูปที่ 45 ใบ Topic Listing Sheet 

 
 

หัวข้อเรื่องซึ่งผู้พัฒนารวบรวม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 

ข้อมูลจากหลักสูตร 
และจากรายวิชา 
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หัวข้อเรื่องและส่วนประกอบ (Topic and Elements) 
กลุ่มของเนื้อหาอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าส่วนประกอบ (Elements) ของหัวข้อเรื่อง ซึ่งถ้า หากมีเนื้อหา
เป็นข้อย่อย ๆ ไปอีก เรียกหัวข้อหลักว่า Main Element และหัวข้อย่อย ๆ ว่า Elements 

 
     เช่น 
 

หัวข้อเรื่อง ข้อสอบอัตนัย 
Main Element 
 

Elements 
 
 
 

Elements    

 ความหมาย 
 รูปแบบข้อสอบ 

 แบบจ ากัดค าตอบ 
 แบบไม่จ ากัดค าตอบ 

 การเขียนข้อค าถาม 
 วิธีการให้คะแนน 

 Rating Method 
 Point Score Method 

 ความเหมาะสม/ข้อจ ากัด 
 ฯลฯ 

  

หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์การสอน 
Main Element 
 

 
Elements 

 
 
 
 
 

Elements 

 ความหมาย 
 ส่วนประกอบ 

 Task or Behavior 
 Condition 
 Standard or Criteria 

 ข้อค านึงถึงในการเรียน 
 การปรับปรุงข้อความ 
 การก าหนดระดับวัตถุประสงค์ 

 Intellectual Skills 
 Physical Skills 
 Work Habit 

 ฯลฯ 
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การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) 
 

การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง  คือ การแยกย่อยเพื่อระบุ (หรือก าหนด ) หัวข้อหลัก (Main Element) และ
หัวข้อย่อย (Elements) ของเนื้อหาในหัวเรื่อง (Topic) นั้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 46 การใช้ Coral Pattern เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 47 การใช้ Scalar Diagram เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 

 
 

แบบจ ากัด 
ค าตอบ 

ความเหมาะสม 
และข้อจ ากัด 

ข้อสอบ 
อัตนัย 

ความหมาย Rating 
Method 

การให้คะแนน 
ค าตอบ รูปแบบของ 

ข้อสอบ 

Point Score 
Method 

การเขียน 
ข้อค าถาม แบบไม่จ ากัด 

ค าตอบ 

ข้อสอบ 
อัตนัย 

ความหมาย 

รูปแบบของ 
ข้อสอบ 

การเขียน 
ข้อค าถาม 

การให้คะแนน 
ค าตอบ 

ความเหมาะสม 
และข้อจ ากัด 

แบบไม่จ ากัด 
ค าตอบ 

แบบจ ากัด 
ค าตอบ 

Rating 
Method 

Point Score 
Method 
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ตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบหัวข้อเรื่อง 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหัวข้อเรื่องต้องการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นก่อนวิเคราะห์
หัวข้อเรื่องควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ อย่างมาประกอบด้วย 

 
 

M/E Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต  
หัวข้อเรื่อง  
 

Main Elements/Elements Resources 
A B C D E 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Resource         A: Literatures 
B: Experts 
C: Experiences 
D: Other (print) 
E: Other (print) 

 

 
 

รูปที่ 48 ตารางวิเคราะหส์่วนประกอบของหัวข้อเรื่อง 
 

ระบุแหล่งข้อมูลที่ได้มา 

ข้อมูลหลักสูตร 

ข้อมูลซึ่งผู้พัฒนาท าการ 
วิเคราะห์ 
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สรุปบทเรียน 
1. หลักสูตรรายวิชาโดยท่ัวไปมีความแตกต่างท่ีจุดมุ่งหมาย ซึ่งอาจแบ่งเป็นวิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติและ

วิชาประลอง 
2. รายวิชาปฏิบัติจะเน้นการฝึกทักษะให้มีความช านาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นก่อนจัดเตรียมการ

เรียนการสอนก็จะต้องระบุงานท่ีจะฝึกหัดเอาไว้ให้ชัดเจนก่อน 
3. ค าว่า “งาน” คือ สิ่งท่ีบุคคลท าขึ้น โดยใช้เครื่ องมืออย่างใดอย่างหน่ึงไปกระท า  หรือไปตรวจสอบ 

มีการเริ่มต้น ด าเนินการไปตามขั้นตอน เมื่อสิ้นสุดจะได้ผลงานหรือชิ้นงานออกมา 
4. การวิเคราะห์ งาน คือ การแยกย่อยงานออกมาว่า  ขั้นตอนการท างานน้ันท าอย่างไร  เพื่อที่จะระบุ 

Task ของผู้ปฏิบัติงานน้ัน ๆ ว่า ต้องมีความสามารถอะไรบ้าง จึงจะท างานน้ันได้ 
5. หัวข้อเรื่อง (Topic) เป็นชื่อแทนกลุ่มเนื้อหาที่มี Concept อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งอ่านหัวข้อเรื่อง

แล้วจะเห็นภาพและขอบเขตของเนื้อหาได้ 
6. แต่ละหัวข้อเรื่อง จะมีหัวข้อส าคัญเป็นหลักและอาจมีหัวข้อย่อยร่วมอยู่ด้วย ขณะท่ีหัวข้อหลัก

เรียกว่า Main Element หัวข้อย่อยจะเรียกว่า Elements 
7. การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) จึงเป็นการระบุส่วนประกอบ Main Element และ

Elements ให้กับหัวข้อเรื่องนั้น  ๆ ซึ่งอาจใช้ Coral Pattern หรือ Scalar Diagram เป็น
เครื่องมือช่วยในการวิเคราะหก์็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 
 
 
 

ความรู้และทักษะ  
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของความรู้และทักษะ ความส าคัญของความรู้และทักษะจาก
การท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ผลจากการวิเคราะห์งาน  ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Task หลักการ
วิเคราะห์ Task ของแต่ละ Task ตัวอย่างการวิเคราะห์ Task และการวิเคราะห์ M/E ข้อค านึงถึงใน
การระบุ Knowledge และ Skills ให้กับ Task ต่างๆ  

 
 

ความหมายของความรู ้(Knowledge) 

 
 

รูปที่ 49 ความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนด้วยการจ าและความเข้าใจ 
 

ความรู้ คือ ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ในสมองหรือในตัวบุคคล ความรู้อยู่ได้ใน 2 ลักษณะ คือ การจ าและ
การเข้าใจ เช่น จ าได้ว่ารูปนี้ ภาพนี้ สัญลักษณ์นี้ ชื่ออะไร เข้าใจว่าเม่ือของสองสิ่งมีความเกี่ยวข้องกัน
แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร เป็นต้น ความเข้าใจต้องอาศัยพื้นฐานข้อมูลจากการจ า
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน  
 

ความรู้ 
- จ า 
- เข้าใจ 

ข้อมูล/ข่าวสาร 

การวิเคราะห์ 
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ความหมายของทักษะ (Skills) 
 

    
รูปที่ 50 ทักษะในการท างานของคน 

 
ทักษะ คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท างานร่วมกับเครื่องไม้เครื่องมือ
แล้วได้ผลงานท่ีถูกต้อง ทักษะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการฝึกฝนเป็นส าคัญ การฝึกบ่อยส่งผลให้เกิดทักษะ
ความช านาญสูงขึ้น ซึ่งจะท างานได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น 
 

ความรู้และทักษะ 
 

    

ท้ังความรู้และทักษะเป็นพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สามารถท่ีจะวัดและ
ประเมินผลหรือตรวจสอบได้โดยให้บุคคลแสดง
ออกมาจะเป็นการอธิบาย การปฏิบัติงานหรือ
เขียนออกมาก็ได้ 

 

 
ทักษะต่าง  ๆ ท่ีจะฝึกฝนได้จะต้องมีความรู้
ควบคู่อยู่ด้วยเสมอ  นั่นหมายความว่า คนเรา
จะมีทักษะได้จะต้องมีความรู้ในสมองเป็นตัวสั่ง
การควบคุมการกระท า การแสดงออก ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่าคนเราท่ีคิดแก้ปัญหาโดยการน า
ความรู้จากสมองมาอธิบายอาจเรียกว่าทักษะ
ทางสมองก็ได้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อ
แต่อย่างใด 

 
รูปที่ 51 ความสัมพันธ์ของความรู้และทักษะ 

 
 



► บทที่ 6 การวิเคราะห์ความรู้และทักษะ                             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์   ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 
 

47 
 

ผลจากการวิเคราะห์งาน 
 

งาน : งานเลื่อยมือ ขั้นตอน (หรือ Task) ในการท างานเลื่อย 

 

1. อ่านแบบงานเลื่อย 
2. เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
3. เตรียมวัสดุ/ชิ้นงาน 
4. จับยึดชิ้นงาน 
5. เลือกชนิด/ขนาดใบเลื่อย 
6. ประกอบใบเลื่อยกับโครงเลื่อย 
7. เลื่อยชิ้นงานตามแบบ 
8. แก้ปัญหางานระหว่างเลื่อย 
9. วัด/สอบขนาดงาน 
10. ท าความสะอาด/จัดเก็บ 

 

จากการวิเคราะห์งานจะท าให้ทราบว่า งานน้ัน ๆ มีขั้นตอนการท าอย่างไร หรือช่างที่ท าต้องมี
ความสามารถอย่างไรบ้าง แต่ค าถามในการจัดการเรียนการสอนมีอยู่ว่า ถ้าจะสอนให้ช่างมีสมรรถภาพ 
(Competency) ดังกล่าว จะต้องสอนเนื้อหาอะไรบ้างจะต้องฝึกหัดอย่างไรบ้าง จึงเป็นหน้าท่ีผู้พัฒนา
หลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป 

 

สิ่งจ าเป็นส าหรับ Task 
 
  

 
 
 

 
รูปที่ 53 ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเลือกชนิดและขนาดของใบเลื่อย 

         
หากเราพิจารณา Task ใด Task หน่ึง จะพบว่าการที่จะมีสมรรถภาพตาม Task นั้น หรือการท างาน
ในขั้นตอนน้ันได้ จะต้องอาศัยหรือต้องการความรู้ที่จ าเป็นหลายอย่างประกอบกัน 

 
 

วัสดุท่ีใช้ท า/ 
คุณสมบัติวัสดุ 

ความละเอียดฟัน 
และที่ใช้งาน 

ความแข็งของ 
ชิ้นงาน 

การคายเศษ 
วัสดุ 

เลือกชนิด/ขนาด 
ของใบเลื่อย 

Task 

ความรู้ท่ีต้องการ 

รูปที่ 52 งานเลื่อยมือ 
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รูปที่ 54 ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 
   

บาง Task นอกจากจะต้องใช้ความรู้ (Knowledge) หลาย ๆ อย่างประกอบกันแล้ว ยัง จะต้องอาศัย
ทักษะ (Skills) ร่วมด้วย จึงจะปฏิบัติงานนั้นได้ส าเร็จ  

 
  เช่น  

 
รูปที่ 55 เลื่อยมือ (ใช้เลื่อยโลหะ) 

 
ความสามารถ (Task) ท่ีต้องการ การประกอบใบเลื่อย 
ความรู้ (Knowledge) ท่ีต้องมี 1. ขั้นตอนการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อย 

2. เทคนิควิธีการตรวจสอบความตึงใบเลื่อย 
3. ข้อควรระวังในการประกอบใบเลื่อยกับโครงเลื่อย 

ทักษะ (Skills) ท่ีต้องท าการฝึก 1. การประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยมือ 
2. การตรวจสอบความตึงของใบเลื่อยด้วยมือ 

 
 

ขั้นตอนใน 
การประกอบ 

เทคนิคการ 
ตรวจความตึง 

การตรวจสอบ 
ความตึงด้วยมือ 

ข้อควรระวัง 
ในการประกอบ 

ประกอบใบเลื่อย 
กับโครงเลื่อย 

การประกอบ 
ใบเลื่อย 

Skills 

Knowledge 
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การวิเคราะห ์Task (Task Analysis) 
การวิเคราะห์ Task คือการแยกย่อย Task หรือ Step of Operation ในแต่ละ Task หรือแต่ละ Step 
ว่าต้องการความรู้และทักษะอะไรบ้าง จึงจะสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

 
Task Listing Sheet 

 

ชื่อรายวิชา : ฝึกฝีมือเบื้องต้น หน่วยกิต : 3(0-7) 
ชื่องาน : งานเลื่อยมือ 
 

No Task (Steps) in Performing the Job 
Resources 

A B C D E 

1.  อ่านแบบงานเลื่อย x     
2.  เตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ์ x     
3.  เตรียมวัสดุ/ชิ้นงาน x     
4.  จับยึดชิ้นงาน x     
5.  เลือกชนิด/ขนาดใบเลื่อย x     
6.  ประกอบใบเลื่อยกับโครงเลื่อย x     
7.  เลื่อยชิ้นงานตามแบบ x     
8.  แก้ปัญหางานระหว่างเลื่อย x     
9.  วัด/สอบขนาดงาน x     
10.  ท าความสะอาด/จัดเก็บ x     

       
       
       
       
       

       
Resource         A: Having ago yourself 

B: Observation of the Job 
C: Performer interviews 
D: Simulation 
E: Questionnaire Techniques 
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Task Detailing Sheet 

 

ชื่อรายวิชา : ฝึกฝีมือเบื้องต้น หน่วยกิต : 3(0-7) 
ชื่องาน : งานเลื่อยมือ 

 

Tasks (or Steps) Knowledge N O 
TK 

Skills N O 
TS 

R A T I C A 

             
6. ประกอบใบเลื่อย  ขั้นตอนการประกอบ 

   ใบเลื่อย 
x  x    การประกอบ 

  ใบเลื่อย 
x   x  

  เทคนิควิธีการ  
  ตรวจสอบ 

x  x    การตรวจสอบ 
ความตึงด้วยมือ 

x   x  

  ข้อควรระวังใน 
  การประกอบ 

x  x         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Remark Property  Type of Knowledge  Type of Skills 
 N : New  R : Recalled Knowledge  I : Imitation 
 O : Old  A : Applied Knowledge  C : Control 
   T : Transferred Knowledge  A : Automatism 
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การวิเคราะห ์M/E (Main/Elements) 
 

M/E Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : การวัดผลทางการศึกษา หน่วยกิต : 3(3-0) 
หัวข้อเรื่อง : ข้อสอบอัตนัย 
 

Main Elements/Elements 
Resources 

A B C D E 
1. ความหมาย X  X   
2. รูปแบบข้อสอบ X  X   

           2.1 แบบจ ากัด X  X   
           2.2 แบบไม่จ ากัด X  X   
3. การเขียนข้อค าถาม X  X   
4. การให้คะแนน X  X   
            4.1 Rating Method X  X   
            4.2 Point Score Method X  X   
5. ความเหมาะสม/ข้อจ ากัด X  X   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Resource         A: Literatures 
B: Experts 
C: Experiences 
D: Other (print) 
E: Other (print) 
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Topic Detailing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : การวัดผลทางการศึกษา หน่วยกิต : 3(3-0) 
หัวข้อเรื่อง : ข้อสอบอัตนัย 

 

Main Elements/Elements Knowledge N O 
TK 

R A T 
1. รูปแบบข้อสอบ  ค าจ ากัดความ x  x   
           2.1 แบบจ ากัด  ข้อแตกต่างของค าถาม/ค าตอบ x  x   
           2.2 แบบไม่จ ากัด       

----- -----      
4.    การให้คะแนน  ค าจ ากัดความ x  x   
            4.1 Rating Method  ข้อแตกต่างของท้ังสองวิธ ี x  x   
            4.2 Point Score Method  การเฉลยและเกณฑ์จุดให้คะแนน x   x  
  ข้อค านึงถึงในการให้คะแนนท้ัง        x  x   
    สองแบบ      
5.    ความเหมาะสม/ข้อจ ากัด เหมาะสม x     
  ความสามารถในการวัด      
  ลดการเดาค าตอบ      
 ข้อจ ากัด x     
  ขอบเขตการวัด      
  การตรวจให้คะแนน      
  เวลาที่ต้องใช้ตรวจ      
  ความเท่าเทียมการตอบ      
       
       
       

Remark Property  Type of Knowledge   
 N : New  R : Recalled Knowledge   
 O : Old  A : Applied Knowledge   
   T : Transferred Knowledge   
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ข้อค านึงถึงในการเขียน Knowledge/Skills  
1. ระบุเฉพาะประเด็นส าคัญๆ สั้นกะทัดรัดแต่สื่อความหมายได้ดี 
2. ควรมหีนังสือ/เอกสารหลาย ๆ เล่ม ไว้พิจารณาหาข้อมูลจากหลายแหล่ง 
3. เขียนแล้วอ่านทบทวนดูว่าได้ก าหนดความรู้/ทักษะครอบคลุม Step/Task หรือ M/E แล้วหรือยัง 

 

สรุปบทเรียน 
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลและข่าวสารซึ่งอยู่ในตัว บุคคลหรืออยู่ในสมอง ซึ่งอยู่ได้ด้วยการ

จ าและเข้าใจ ส่วนทักษะ (Skills) นั้น เป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างานร่วมกับเครื่องไม้
เครื่องมือแล้วได้ผลงานท่ีถูกต้อง 

2. เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์ Task เพื่อระบุ Knowledge/Skills เพราะว่าในการจัดการเรียนการสอน
หรือการฝึก จะต้องทราบว่าจะสอนเนื้อหาอะไรและจะฝึกทักษะอะไรให้เกิดแก่ผู้เรียน 

3. ในบาง Task อาจมี Knowledge ท่ีจ าเป็นจะต้องเรียนรู้  ในขณะท่ีบาง Task อาจต้องมีท้ังส่วนท่ี
เป็นความรู้และทักษะด้วย แต่ไม่มีทักษะใดท่ีจะฝึกฝนได้โดยไม่มีความรู้เป็นตัวช่วย 

4. การเขียนระบุ  Knowledge/Skills นั้น เมื่อระบุแล้วจะต้องอ่านบททวนย้อนกลับไปว่ามีความรู้นี้มี
ทักษะดังนี้ สามารถท างานในขั้นตอนน้ัน ๆ ได้หรือไม่ 

5. การเขียน Knowledge/Skills จะระบุเฉพาะเนื้อหาหรือประเด็นส าคัญ ๆ เท่าน้ัน การเขียนควรให้
สั้นกะทัดรัดแต่ได้ใจความสมบูรณ์อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 
 
 
 

ความรู้และทักษะ  
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของความรู้ซึ่งอยู่ในตัวบุคคล การน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ไปใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน ความหมายของค าว่า ทักษะ ในการท างาน การจ าแนกลักษณะทักษะ
ของบุคคลโดยพิจารณาท่ีความถูกต้องในการท างานและเวลาที่ใช้ การก าหนดระดับความรู้และทักษะลง
ใน Task Detailing Sheet และ Topic Detailing Sheet  

 
 

ความรู ้(Knowledge) ในตัวบุคคล 
 

 

 
ความรู้ เป็นข้อมูลหรือข่าวสาร  ซึ่งอยู่
ภายในตัวบุคคล  (อยู่ในสมอง ) ความรู้ 
อยู่ในตัวได้โดยบุคคลนั้นจดจ า และ/หรือ
เข้าใจ 

รูปที่ 56 ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคลโดยการจ าและ/หรือเข้าใจ 
 
ความจ าเป็นการนิยาม ความหมาย รูปร่างลักษณะ ชื่อ หรือสัญลักษณ์รวม  ๆ กันภายในสมอง ส่วน
ความเข้าใจนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากความจ ามาเชื่อมโยงเป็นรูปร่าง แนวทาง ลักษณะหรือสัญลักษณ์
อีกทอดหนึ่ง เม่ือเข้าใจท าให้เกิดการคิดได้ และอาจจดจ าความคิดน้ันไว้ในรูปแบบการจ าอีกก็ได้ ความรู้  
จึงมีได้ท้ังรูปการจ าอย่างเดียว จ าและเข้าใจ หรือจ าสิ่งท่ีได้ท าความเข้าใจมาแล้วก็ได้ 
 

ข้อมูล/ข่าวสาร 

การวิเคราะห์ระดับ 

ความรู้ 
 จ า 
 เข้าใจ 
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ลักษณะการน าความรู้ไปใช้งาน 
ความรู้เหมือนไฟซึ่งอยู่ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่มีไฟมากหรือน้อย อาจตรวจสอบโดยใช้หลอดไฟฟ้าต่อให้
ครบวงจร ถ้าหลอดไฟสว่างมากแสดงว่ามีไฟมาก ถ้าสว่างน้อยแสดงว่าไฟอ่อนหรือมีไฟน้อย  หากแต่
ความรู้ในสมองคน เรา เป็นข้อมูลข่าวสาร ฉะนั้นการใช้ข้อมูลข่าวสารไปใช้แก้ปัญหา  ย่อมมีหลาย
ลักษณะ  ท่ีแตกต่างกันไป เช่น บางครั้ง ความรู้บางอย่างสามารถน าไปใช้ได้โดยตรงจากการฟื้นคืน 
(Recall) จากสมองที่จ าได้ไปใช้ แต่ทว่าบางครั้งอาจต้องมีการผสมผสานคิดค้นน า เอาความจ าหลาย ๆ 
อย่างมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อไปใช้งาน ความรู้แบบนี้ก็เป็นอีกลักษณะหน่ึง เป็นต้น 
 

เราสามารถก าหนดลักษณะความรู้หรือระดับความรู้ออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ความรู้จาก 
ท่ีเรียน 

ความรู้ท่ีใช้ 
ในการท างาน 

ลักษณะของ 
ความรู้ 

  ระดับฟื้นคืนความรู้ 
(Recalled Knowledge) 

  ระดับประยุกต์ความรู้ 
(Applied Knowledge) 

  ระดับส่งถ่ายความรู้ 
(Transferred Knowledge) 

 

รูปที่ 57 ระดับความรู้และการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา 
 

ทักษะ (Skills) ในการท างาน 
 

 

 
ทักษะ คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน
ร่วมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วได้ผลงาน ท่ีถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสม 
 

รูปที่ 58 ทักษะท่ีอยู่ในตัวบุคคล 
 

ทักษะ จ าเป็นต้องมีการแสดงออกจึงสามารถสังเกตและวัดได้ อย่างไรก็ดี การฝึกฝนเป็นสิ่ง ส าคัญท่ีจะ
สร้างทักษะให้กับบุคคลและการใช้ทักษะน้ันบ่อยครั้งจะก่อให้เกิดความช านาญในการท างานเพิ่มขึ้นด้วย 
 
 

A A 

A 

A 

B 

C 
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ความถูกต้อง 
 
 
 
 
                     
              เวลาที่ใช้ 

 

ลักษณะทักษะที่ระดับต่าง ๆ 
 

                     
               
 
 
 
 
 
    
 

รูปที่ 59 ระดับทักษะท่ีอยู่ในตัวบุคคล 
 

การก าหนดระดับความรู้และทักษะ  
 

Task Detailing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : ฝึกฝีมือเบื้องต้น หน่วยกิต : 3(0-7) 
ชื่องาน : งานเลื่อยมือ 

 

Tasks (or Steps) Knowledge N O 
TK 

Skills N O 
TS 

R A T I C A 
6. ประกอบใบเลื่อย  ขั้นตอนการประกอบ 

ใบเลื่อย 

X  X    การประกอบ 
    ใบเลื่อย 

X   X  

  เทคนิควิธี            
การตรวจสอบ 

X  X    การตรวจสอบ 
    ความตึงด้วยมือ 

X   X  

  ข้อควรระวัง 
    ในการประกอบ 

X  X         

             
Remark Property  Type of Knowledge  Type of Skills 

 N : New  R : Recalled Knowledge  I : Imitation 
 O : Old  A : Applied Knowledge  C : Control 
   T : Transferred Knowledge  A : Automatism 

 
 

Automatism 

Control 

Imitation 

มาก 

น้อย 

น้อย 

มาก 
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การก าหนดระดับความรู ้
ในตารางวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 
 

Topic Detailing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : การวัดผลทางการศึกษา หน่วยกิต : 3(3-0) 
หัวข้อเรื่อง : ข้อสอบอัตนัย 

 

Main Elements/Elements Knowledge N O 
TK 

R A T 
1. รูปแบบข้อสอบ  ค าจ ากัดความ X  X   

      2.1 แบบจ ากัด  ข้อแตกต่างของค าถาม/ค าตอบ X  X   

      2.2 แบบไม่จ ากัด       

2. การสร้างข้อสอบ  ข้อพิจารณาถึงในการสร้างข้อสอบ 4 ข้อ X  X   

            ……                                 ……      

4. การให้คะแนน  ข้อแตกต่างของท้ังสองวิธ ี X  X   

      4.1 Rating Method    (การเฉลยและเกณฑ์จุดให้คะแนน) X  X   

      4.2 Point Score Method  ข้อค านึงถึงในการให้คะแนนท้ังสองแบบ X  X   

5. ความเหมาะสม/ข้อจ ากัด เหมาะสม      

  ความสามารถในการวัด X  X   

  ลดการเดาค าตอบ X  X   

 ข้อจ ากัด      

  ขอบเขตการวัด X  X   

  การตรวจให้คะแนน X  X   

  เวลาที่ต้องใช้ตรวจ X  X   

  ความเท่าเทียมการตอบ X  X   

       

       
Remark Property  Type of Knowledge   

 N : New  R : Recalled Knowledge   
 O : Old  A : Applied Knowledge   
   T : Transferred Knowledge   
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สรุปบทเรียน 
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลข่าวสารซึ่งอยู่ภายในตัวบุคคลโดยการจ าและเข้าใจ การจ าเป็น

การก าหนดหรือนิยายความหมาย รูปร่างลักษณะ ชื่อหรือสัญลักษณ์ไว้ในสมอง เป็นส่วนส าคัญใน
การเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยการจ ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

2. ความรู้ท่ีน าออกไปใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ Recall ระดับ Apply และระดับ Transfer 
ซึ่งความรู้ระดับ Recall หมายถึง การใช้ความรู้แก้ปัญหานั้นเหมือนกับที่มีอยู่ในสมอง ส่วน ระดับ
การ Apply หมายถึง ความรู้ท่ีมีอยู่ไม่สามารถใช้ได้โดยตรง ต้องมีการประยุกต์ใช้  เป็นต้น 

3. ทักษะ (Skills) คือ ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ หรือประสามสัมผัสของร่างกาย ไปท างาน ได้
ผลงานท่ีถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ทักษะเกิดจากการฝึกฝนและการใช้บ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหน
หรือพูดอีกอย่างว่ายิ่งฝึกมากท ามากจะมีทักษะสูงขึ้น 

4. ทักษะ (ทางช่างอุตสาหกรรม) ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อท างานร่วมกับเครื่องมือ  และอุปกรณ์
แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ขั้น Imitation ซึ่งเป็นขั้นแรก ถัดไปเป็นขั้น Control ซึ่งต้องอาศัยขั้น 
Imitation เป็นพื้นฐาน ส่วนขั้นสูงสุด คือ ขั้น Automatism  

5. การระบุระดับ Knowledge/Skills ลงใน Task Detailing Sheet หรือ Top Detailing Sheet 
จะต้องพิจารณาด้วยว่า Knowledge หรือ Skills นั้น ต้องการใช้งานจริง ๆ ในระดับใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทที่
 
 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความจ าเป็นท่ีต้องมีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน องค์ประกอบของ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน หลักการเขียนพฤติกรรม เงื่อนไขและมาตรฐานในวัตถุประสงค์การสอน  
ความหมายของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อค านึงถึงในการเขียนวัตถุประสงค์การสอน แนวทางใน
การเขียนวัตถุประสงค์การสอนจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องและงาน 

 
 

ความจ าเป็นของการมีวัตถุประสงค์การสอน 
 

 
 

รูปที่ 60 เกาะสมุยแหล่งท่องเท่ียวด้านอ่าวไทย 
 

หากถามว่า ถ้าจะไปเท่ียวเกาะสมุยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง แว่นตากันแดด ร่ม รองเท้าแตะ ต้องจอง
ห้องพักด้วยไหม๊ กล้องถ่ายรูปจะน าไปด้วยหรือเปล่า ค าถาม ต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกจ ากัดลงไปได้ทันที
หากเราพิจารณาว่าจะไปท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร น่ันคือจะต้องมีจุดประสงค์เอาไว้ก่อนในเบื้องต้น 

 

การเขียน 
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Job/Topic 

Objectives 

Content 

Assessment 

Method Media 

 

ในการจัดการเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน จะสอนเนื้อหาอะไร แค่ไหน ด้วยวิธีการสอนแบบใด 
จะใช้สื่ออะไร จะวัดผลอะไรแค่ไหน วัตถุประสงค์การสอนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวก าหนด เป็น
เครื่องชี้แนะว่าจะต้องท าอย่างไร ดังน้ันก่อนท่ีจะท าการสอนทุกครั้งจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์การสอน
ท่ีชัดเจนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักในการเตรียมบทเรียน 

 
วัตถุประสงค์การสอนท่ีเป็นหลักในการเตรียมบทเรียน 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
            

 
 

รูปที่ 61 การใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

องค์ประกอบของวัตถุประสงค์การสอน 
ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วว่า วัตถุประสงค์การสอนเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะเป็นตัวก าหนด กรอบหรือขอบเขตของ
เนื้อหา วิธีการสอน สื่อการสอนและการวัดและประเมินผลการสอน วัตถุประสงค์การสอน จึงมิอาจ
กล่าวไว้ลอย ๆ เช่น ในหัวข้อเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ว่า 

 บอกส่วนประกอบได้ 
 บอกหน้าที่อุปกรณ์ได้ 

เพราะผู้สอนยังไม่ทราบว่าส่วนประกอบที่จะสอนนั้นมีอะไรบ้าง  หรือให้บอกหน้าท่ีของอุปกรณ์
ใดบ้าง  หากแต่จะเขียนเสียใหม่ว่า บอกชื่อส่วนประกอบส าคัญ  ๆ ในระบบเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ใน
รถยนต์นั่งได้ก็น่าจะดูดีกว่า เพราะบอกว่าให้บอกชื่อส่วนประกอบที่ส าคัญ  ๆ เท่านั้น  และเป็นระบบ
เครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในรถยนต์ ซึ่งมีเงื่อนไขก ากับเอาไว้ด้วย 
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ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์การสอน 
เราจึงสามารถเขียนวัตถุประสงค์การสอนให้ชัดเจนได้ หากให้มีส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 

(1) พฤติกรรม (Task or Behavior) 
(2) เงื่อนไข (Condition) 
(3) มาตรฐานหรือเกณฑ์ (Standard or Criteria) 

ซึ่ง Task or Behavior เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตและวัดได้แสดงออกโดยผู้เรีย น Condition เป็นเงื่อนไข
หรือขอบเขตท่ีจะแสดงพฤติกรรมส่วน Standard or Criteria นั้น เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ 
 

การระบุพฤติกรรม 
พฤติกรรม (Behavior) เป็นการกระท าหรือการแสดงออกโดยบุคคล ซึ่งสามารถสังเกตและวัดผลได้ 
พฤติกรรมท่ีเขียนระบุไว้ในวัตถุประสงค์จะต้องอ่า นแล้วได้ใจความว่าแ สดงพฤติกรรมอะไร ไม่ใช่ระบุ
เฉพาะค ากริยาแสดงพฤติกรรม เช่น บอก อธิบาย จ าแนก สรุป ฯลฯ เพราะว่าค าเหล่านี้แสดงเพียง
ลักษณะกริยาเท่านั้น 
 
ตัวอย่าง  (พฤติกรรม) 

1. ปรับความตึงสายพานเครื่องปรับอากาศได ้
(สังเกตเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ ค าว่า “ปรับ” เป็นค ากริยาแสดงพฤติกรรม  
เท่านั้น แต่ทว่าข้อความท้ังประโยคเป็นพฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน) 

2. ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได้ 
3. ต่อวงจรไทม์ม่ิงไลท์เข้ากับเครื่องยนต์ได้ 

 
 

มาตรฐานหรือเกณฑ ์
มาตรฐาน (Standard) ในท่ีนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ าท่ียอมรับได้ หมายความว่า ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่านเกณฑ์อัน
นี้แล้วสามารถจะเรียนต่อในเนื้อหาเรื่องราวถัดไปหรือใช้ในการปฏิบัติงานขั้นต่ าได้ มาตรฐานหรือเกณฑ์  
อาจก าหนดในรูปร้อยละ สัดส่วนเวลา หรือมาตรฐานสากลอันใดอันหน่ึงก็ได้ 
 

 ตัวอย่าง (มาตรฐาน) 
(1) ปรับความตึงสายพานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้ถูกต้องในเวลา 5 นาที  

(เป็นการก าหนดว่าเวลาในการท างานน้ี ต้องไม่เกิน 5 นาที จึงจะผ่านหรือยอมรับได้) 
(2) ตั้งองศาไฟจุดระเบิดได้ถูกต้องในเลา 15 นาที 
(3) ปรับระยะเขี้ยวหัวเทียนได้ถูกต้องตามพิกัด 0.05 มม. 
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เงื่อนไขในการแสดง 
เงื่อนไข (Condition) หากจะดูง่าย ๆ อาจจะตรวจสอบจากค าถามท่ีว่า  ท าอะไร ท าท่ีไหน ท าอย่างไร 
หรือท าแค่ไหน (เงื่อนไขใช้ในการขยายความพฤติกรรม ) เงื่อนไขเป็นตัวก าหนดของเขตเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน 
ตัวอย่าง (เงื่อนไข) 

(1) ตั้งองศาไฟจุดระเบิด โดยใช้ Timing Light โดยถูกต้องในเวลา 15 นาที  
(เป็นการระบุว่าการตั้งองศาไฟจุดระเบิดนี้ ใช้ Timing Light เป็นเครื่องมือ 
ซึ่งการสอนและการวัดผลก็จะต้องให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขน้ี) 

(2) สเก็ตภาพจาก 3 ด้าน ระบบมุมที่หนึ่งของรูปทรงกระบอกตัดเฉียงที่ก าหนดให้ 
ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 80 % 

 

ตัวอย่างวัตถุประสงค์ที่มีองค์ประกอบต่างๆ 
1. บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบส าคัญในระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ถูกต้อง 

ไม่น้อยกว่า 5 ชื่อ 
พฤติกรรม  คือ บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบส าคัญของระบบปรับอากาศได้ 
เงื่อนไข      คือ ส่วนประกอบส าคัญท่ีว่านั้นเป็นส่วนประกอบของระบบแอร์ในรถยนต์ 
มาตรฐาน    คือ บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบแอร์ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 5 ชื่อ 
ข้อสังเกต    การแยกองค์ประกอบมิใช่เป็นการตัดข้อความออกเป็นส่วน ๆ แต่เป็นการอธิบาย 

       ให้เห็นองค์ประกอบในแต่ละส่วนให้ครบถ้วน 
2. ปะยางเรเดียลแบบชั่วคราวได้เรียบร้อยภายในเวลา 15 นาที 

พฤติกรรม   คือ หลังจากการฝึกหัดแล้วจะต้องปะยางเรเดียลได้เรียบร้อย 
เงื่อนไข   คือ การปะยางดังกล่าวเน้นท่ีการปะยางแบบชั่วคราวไม่ใช่การปะยางแบบถาวร 
มาตรฐาน   คือ ต้องท าเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา 15 นาที เท่าน้ัน หากเกินจากนีถ้ือว่าไม่ผ่าน 

     ข้อสังเกต    ปะยางเรเดียล เป็นพฤติกรรม เพราะค าว่าปะยาง (ในท่ีนี้) เป็นกริยาแสดงพฤติกรรม  
   ปะยางเรเดียน เป็นการปะยางรถยนต์ ไม่ใช่จักรยาน หรือจักรยานยนต์ 
 

ความหมายของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์การสอนท่ีเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจเรียก ว่า “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ” 
หมายถึง ข้อความซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียน หลังจากจบการเรียนการสอนแล้ว 
อันอาจเกิดจากการสอนหรือการเรียนด้วยสื่อใด ๆ ก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสังเกตและวัดได้ 
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หลักเกณฑก์ารเขยีนวัตถุประสงคก์ารสอน 
หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. อย่าเขียนวัตถุประสงค์ข้อเดียวหลายเรื่องราว (Concept) วัตถุประสงค์ 1 ข้อให้มีพฤติกรรมและ
เรื่องราวเดียวเท่านั้น   

 

ตัวอย่าง 
 

“จ าแนกข้อแตกต่างระหว่างหัวเทียนร้อนและหัวเทียนเย็น พร้อมท้ังเลือกใช้งานได้
อย่างถูกต้อง” 

วิเคราะห์   
วัตถุประสงค์ข้อนี้มี 2 เรื่องราว คือ การจ าแนกข้อแตกต่างของหัวเทียนและการ
เลือกใช้งาน ข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าจ าแนกได้แต่เลือกใช้ไม่ได้ จะผ่านวัตถุประสงค์หรือไม่
อันนี้เป็นปัญหา 

การแก้ไข   
จึงควรแยกวัตถุประสงค์ดังกล่าวออกเป็น 2 ข้อ คือ (1) จ าแนกข้อแตกต่างระหว่าง
หัวเทียนร้อนและหัวเทียนเย็นได้ และ  (2) บอกที่ใช้งานของหัวเทียนร้อนและหัวเทียน
เย็นได้อย่างถูกต้อง 
 

2. ไม่เขียนประโยควัตถุประสง ค์ในรูปแบบประโยคค าถาม เพราะอาจ สับสนกับข้อสอบหรือข้อค าถาม
ของข้อสอบชนิดอัตนัย 

 
ตัวอย่าง 

“บอกได้ว่าส่วนประกอบของระบบหล่อเย็นมีชื่อและหน้าที่อย่างไรบ้าง” 
วิเคราะห์    

วัตถุประสงค์ข้อนี้เขียนในรูปแบบข้อค าถามและองค์ประกอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหล่อเย็นท่ีไหน บอกได้กี่ชื่อ เป็นต้น 

การแก้ไข   
จึงควรเขียนวัตถุประสงค์ใหม่ในรูปประโยคบอกเล่า ให้มีองค์ประกอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เช่น บอกชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบส าคัญในระบบหล่อเย็นด้วยน้ าในรถยนต์ได้
อย่างน้อย 5 ชื่อ เป็นต้น 
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3. ค ากริยาแสดงพฤติกรรม (Action Verb) ซึ่งใช้เขียนน าข้อความวัตถุประสงค์ จะต้องเป็นค ากริยา
ท่ีสามารถสังเกตและวัดผลได้เด่นชัด ต้องระวังค ากริยาบางค าท่ีสังเกตและวัดพฤติกรรมได้ยาก  

 
ตัวอย่าง 

“จับหลักการการท างานทุกระบบเบรก ABS ได้อย่างชัดเจน” 
วิเคราะห์   

วัตถุประสงค์ข้อนี้ดูก็น่าจะดี  คือ ให้จับหลักการการท างาน แต่อะไรคือพฤติกรรมท่ีจะ
วัดผลได้ จะให้ผู้เรียนอธิบาย สรุป ผล ยกตัวอย่าง หรืออะไร มีข้อสงสัยในการวัดผล 
ท้ังมาตรฐานเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เช่นกัน 

ควรแก้ไข   
ควรเขียนประโยควัตถุประสงค์ใหม่ให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมท่ีต้องการ เช่น อธิบาย
หลักการท างานของระบบเบรก ABS แบบ 4 Sensor ได้ เป็นต้น 

 
 

ข้อค านึงถึงในการเขียน 
วัตถุประสงคก์ารสอน หรือ 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. ระบุพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถสังเกตและวัดพฤติกรรมได้ 
(พฤติกรรมท่ีชัดเจน หมายถึง อ่านแล้วเข้าใจว่าท าอะไรได้ เช่น อธิบายหลักการท างานของระบบ
เบรก จ าแนกข้อแตกต่างของยางรถยนต์ ไม่ใช่  อธิบาย จ าแนก  เพราะค าว่าอธิบาย จ าแนกเป็น
เพียงค ากริยาแสดงพฤติกรรมเท่าน้ัน เป็นต้น) 

2. ข้อความท้ังประโยควัตถุประสงค์การสอนต้องชัดเจนทุกคนอ่านแล้วแปลความได้ตรงกัน ทันที 
3. มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ตามสมควรเพื่อความชัดเจน (บางวัตถุประส งค์อาจมีองค์ประกอบไม่

ครบ แต่อ่านแล้วตีความได้ตรงกันก็ใช้ได้  เช่น อาจมีพฤติกรรมอย่างเดียว มีพฤติกรรมกับเงื่อนไข 
หรือมีพฤติกรรมกับมาตรฐานเพียงสององค์ประกอบ ก็อ่านแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นกัน เป็นต้น) 

4. มีปริมาณหรือจ านวนข้อของวัตถุประสงค์การสอนครอบคลุมหัวข้อเรื่องที่จะสอนในครั้งนั้น ๆ 
5. เหมาะสมกับระดับการศึกษา  หรือเพียงพอท่ีจะใช้การเรียนรู้นั้นเพื่อน าไปใช้ท างานได้  (หมายถึงมี

การเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถที่จะน าไปใช้เพื่อการศึกษาต่อหรือเพื่อใช้ท างานต่อไปได)้ 
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การเขียนวัตถุประสงค์การสอน 
จาก Task Detailing Sheet 
 

Task Detailing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : ฝึกฝีมือเบื้องต้น หน่วยกิต : 3(0-7) 
ชื่องาน : งานเลื่อยมือ 

 

Tasks (or Steps) Knowledge N O 
TK 

Skills N O 
TS 

R A T I C A 
6. ประกอบใบเลื่อย  ขั้นตอนการประกอบ 

    ใบเลื่อย 
X  X    การประกอบ 

    ใบเลื่อย 
X   X  

  เทคนิควิธี            
การตรวจสอบ 

X  X    การตรวจสอบ 
   ความตึง 

X   X  

  ข้อควรระวัง 
    ในการประกอบ 

X  X         

             
             

 
 

Objective Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : ฝึกฝีมือเบื้องต้น หน่วยกิต : 3(0-7) 
หัวข้อ/งาน : งานเลื่อยมือ 
 

Behavioral Objectives 
ISL PSL 

Remark 
R A T I C A 

1. บอกขั้นตอนในการประกอบใบเลื่อยเข้ากับโครงเลื่อยมือได้ถูกต้อง X       

2. อธิบายเทคนิคการตรวจสอบความตึงใบเลื่อยโดยใช้มือกดได้ X       
3. บอกข้อค านึงถึงในการประกอบใบเลื่อยได้ถูกต้องอย่างน้อย 3 ข้อ X       
4. ประกอบใบเลื่อยมือเข้ากับโครงเลื่อยมือได้อย่างถูกต้อง     X   
5. ตรวจสอบสภาพความตึงของใบเลื่อยโดยใช้มือกดได้ถูกต้อง     X   
        
        

 

ISL = Intellectual Skill Level      PSL = Physical Skill Level                                         
 
 
 



► บทที่ 8 การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์    ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 
 

66 
 

การเขียนวัตถุประสงค์การสอน 
จาก Topic Detailing Sheet  

 
Topic Detailing Sheet 

 

ชื่อรายวิชา : การวัดผลทางการศึกษา หน่วยกิต : 3(3-0) 
หัวข้อเรื่อง : ข้อสอบอัตนัย 

 

Main Elements/Elements Knowledge N O 
TK 

R A T 
1. รูปแบบข้อสอบ  ค าจ ากัดความ X  X   
   (แบบจ ากัด/แบบไม่จ ากัด)  ข้อแตกต่างของค าถาม/ค าตอบ X  X   
2. การสร้างข้อสอบ  ข้อพิจารณาถึงในการสร้างข้อสอบ (4 ข้อ) X  X   

…… ……      
4. การให้คะแนน  ข้อแตกต่างของท้ังสองวิธ ี X  X   
      4.1 Rating Method    (การเฉลยและเกณฑ์จุดให้คะแนน) X  X   
      4.2 Point Score Method  ข้อค านึงถึงในการให้คะแนนท้ังสองแบบ X  X   
       

 

 

Objective Listing Sheet 
 

ชื่อรายวิชา : การวัดผลทางการศึกษา หน่วยกิต : 3(3-0) 
หัวข้อ/งาน : ข้อสอบอัตนัย 
 

Behavioral Objectives 
ISL PSL 

Remark 
R A T I C A 

1. อธิบายความหมายของข้อสอบอัตนัยได้ X       

2. บอกข้อแตกต่างระหว่างข้อสอบอัตนัยแบบจ ากัดและไม่จ ากัดค าตอบ X       

3. บอกข้อควรค านึงถึงในการสร้างข้อสอบอัตนัยได้อย่างน้อย 4 ข้อ X       

4. อธิบายวิธีการให้คะแนนค าตอบข้อสอบอัตนัยแบบ Rating Method        

   และแบบ Point Score Method X       

5. บอกข้อค านึงถึงในการให้คะแนนค าตอบข้อสอบอัตนัยท้ังสองแบบ X       

        

        
ISL = Intellectual Skill Level      PSL = Physical Skill Level      
 



► บทที่ 8 การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
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การก าหนดระดับของวัตถุประสงค ์
ระดับของวัตถุประสงค์การสอนให้ดูจากระดับการน าความรู้ไปใช้ หากเป็นการฟื้นคืนความรู้ก็ ให้ก าหนด
ระดับวัตถุประสงค์ในขั้น Recall ถ้าเป็นการประยุกต์ก็ก าหนดในระดับ Apply เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 62 การก าหนดระดับวัตถุประสงค์การสอน 
 

สรุปบทเรียน 
1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ  ข้อความซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  

หลังจากจบการเรียนการสอนไปแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวจะต้องสามารถสังเกตและวัดผลได ้
2. ส่วนประกอบที่ส าคัญ ๆ ของวัตถุประสงค์การสอน (หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ประกอบด้วย 

(1) Task or Behavior  (2) Condition  และ (3) Standard or Criteria 
3. การเขียนวัตถุประสงค์อาจไม่ต้องก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วนก็ได้ หากเขียนแล้วทุก

คนอ่านและตีความได้ตรงกันไปในทางเดียวกัน  แต่ส่วนประกอบของวัตถุประ สงค์ท่ีจะขาดเสียไม่ได้
เลย คือ พฤติกรรมการแสดงออก 

4. วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนจะชี้น าหรือเป็นตัวก าหนดขอบเขตเนื้อหา วิธีสอน การวัดและประเมินผล
ดังนั้น การเขียนวัตถุประสงค์มีข้อพึงระลึกถึงดังนี้ 

(1) เริ่มต้นด้วยค ากริยาท่ีสามารถสังเกตและวัดผลได้ชัดเจน 
(2) ให้มีองค์ประกอบครบตามควรอ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน 
(3) เขียนในรูปประโยคบอกเล่า 
(4) ในหน่ึงข้อของวัตถุประสงค์ให้มีเรื่องราวเดียวเท่านั้น 
(5) ในแต่ละหัวข้อเรื่องให้มีจ านวนวัตถุประสงค์ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด 

5.  วัตถุประสงค์ซึ่งเขียนจากการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง  หรือจากการวิเคราะห์งานให้เขียนวัตถุประสงค์
ครอบคลุมทุก Knowledge และ Skills อีกท้ังดูระดับวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดให้ว่า  ตรงกับ
ระดับความรู้และทักษะท่ีได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ 

 
 

ระดับ 

ฟื้นคืนไปใช้ หรือจ าไปใช้ Recalled Knowledge 

ประยุกต์ใช้ Applied Knowledge 

ส่งถ่ายความรู้ไปใช้ Transferred Knowledge 

ความรู้ 



บทที่ 
 

 
 

เพื่อสร้างใบเนื้อหา  
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของค าว่า “เนื้อหา” ความส าคัญของเนื้อหาต่อความรู้
ของผู้เรียน หลักการท่ีวัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดเนื้อหา  วิธีการจ าแนกความจ าเป็นของเนื้อหาท่ีใช้ใน
การเรียนการสอน  การวิเคราะห์ความจ าเป็นและความส าคั ญของเนื้อหา จุดประสงค์ท่ีส าคัญในการใช้
ใบเนื้อหา ลักษณะส าคัญของใบเนื้อหา  หลักเกณฑ์ในการสร้างใบเนื้อหา  การใช้งานลักษณะต่าง ๆ 
เพื่อใช้น าเสนอเนื้อหา หลักเกณฑ์ส าคัญในการสร้างใบเนื้อหา 

 

ความหมายของเนื้อหา (Information) 
 

 

 
เนื้อหา (Information หรือ Content) คือ 
ข้อมูลหรือ เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีจะต้องให้แ ก่
ผู้เรียน เพื่อให้เขามีความรู้ และสามารถน า
ความรู้น้ันไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 

รูปที่ 63 ความหมายของเนื้อหา (Information หรือ Content) 
 
ความส าคัญของเนื้อหา 

เนื่องจากเนื้อหา (Information) เป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ (Knowledge) เพื่อที่จะได้
น าความรู้ที่มีนั้นไปใช้แก้ปัญหาต่อไป ฉะนั้น ความเพียงพอเหมาะสมของเนื้อหาท่ีจะให้แก่ผู้เรียนจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด 

ความรู้ 

เนื้อหา/เรื่องราว 

แก้ปัญหา 

การวิเคราะห์ 



► บทที่ 9 การวิเคราะห์เพื่อสร้างใบเนื้อหา                                 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์   ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 
 

69 

Job/Topic 

Objectives 

Content 

Assessment 

Method Media 

 

วัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดเนื้อหา 
ถ้าจะถามว่าแล้วจะให้เนื้อหาแค่ไหนจึงจ ะเพียงพอเหมาะสม เราอาจพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์การ
สอน ซึ่งได้ระบุพฤติกรรม เงื่อนไขและมาตรฐานเอาไว้ การก าหนดเนื้อหาจะต้องให้ครอบคลุม เงื่อนไข
หรือ/และมาตรฐานของวัตถุประสงค์ข้อนั้น ๆ 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
            

 
 

รูปที่ 64 วัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดเนื้อหาการเรียนการสอน 
 

ความจ าเป็นของเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีจะน ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนในการเรียนการสอนแต่ละวัตถุประสงค์  ในแต่ละหัวข้อน้ัน  มี
ความส าคัญและจ าเป็นท่ีแตกต่างกัน ฉะน้ันครูผู้จัดการเรียนการสอนจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วย 

 
 

Must 
 

Should 
 

Could 

Must Know เป็น Information ท่ีต้องใช้ต้องเน้นมากเพราะ
หากขาด Information ส่วนน้ีไปแล้ว จะไม่สามารถบรร ลุผล
ตามวัตถุประสงค์ได้ 
Should Know เป็น Information ท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ 
การท าความเข้าใจในเรื่องราวนั้น ๆ ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
Could Know เป็น Information ท่ีมีความส าคัญน้อยช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างไกลขึ้น ท่ีส าคัญเป็น Information ท่ี
ง่ายผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง 

 
รูปที่ 65 ระดับความส าคัญของเนื้อหาในการเรียนการสอน 

 
 



► บทที่ 9 การวิเคราะห์เพื่อสร้างใบเนื้อหา                                 
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การวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหาในบทเรียน 
การวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหา จะต้องมองในภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดในหัวข้อเรื่องนั้น ๆ 
เพื่อที่จะได้ (1) ให้ความส าคัญของวัตถุประสงค์การสอน  (2) ให้เวลาการสอนส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ
นั้น ๆ โดยในขั้นต้นจะต้องใช้  (1) ประสบการณ์ของผู้สอนเองเป็นเครื่องมือตัดสิน (2) สอบถามจากผู้รู้
ผู้เกี่ยวข้อง หรือ (3) อาจพิจารณาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความถี่ของเนื้อหาท่ีระบุ
ไว้ในเอกสารต่าง ๆ ก็ได้ 

 

วิธีการวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหา 
เม่ือได้พิจารณาวัตถุประสงค์การสอน เพื่อก าหนดขอบเขตของเนื้อหาแล้ว  ให้น าหัวข้อย่อยต่าง ๆ ของ
เรื่องนั้น ๆ มาพิจารณากับความจ าเป็นของเนื้อหา ดังนี ้
 

หัวข้อเรื่อง : ยางรถยนต์                       เนื้อหา (Content or Information) 
 
 
 

Must 
 

Should 
 

Could 

 โครงสร้างของยาง 
    (แบบธรรมดาและแบบเรเดียล) 
 ขนาดก าหนดของยาง 
 ท่ีใช้งานของยางชนิดต่าง ๆ 
 ความดันลมยาง 
 วิธีการสลับยาง 
 การทดแทนขนาดยาง 
 รูปแบบดอกยางและที่ใช้งาน 
 ประวัติท่ีผลิตยางรถยนต์ 
 เครื่องหมายและบริษัทผู้ผลิต 

การสร้างใบเนื้อหา (Information Sheet) มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นของเนื้อหาในท านองนี้เช่นกัน 
 

จุดประสงค์ในการจัดท าใบเนื้อหา 
ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง เนื้อหาอันมากมายได้ถูกน ามาถกกันในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และสามารถน าความรู้ที่มีไปแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ เม่ื อวันเวลาผ่านไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่ดีที่
อาจมีการหลงลืมเนื้อหาเรื่องราวต่าง  ๆ สิ่งที่จะมาช่วยฟื้นคืนเนื้อหาต่าง  ๆ นั้น ได้ก็โดยการอ่านจาก
ใบเนื้อหาท่ีได้จัดท าไว้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการอ่าน สะดวกแก่การฟื้นคืนความรู้อย่างรวดเร็ว จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ใบเนื้อหามีไว้เพื่อ ใช้ในการทบทวนเท่านั้น โดยผู้ใช้จะต้องผ่านการเรียนการสอนในเนื้อหา
เหล่านั้นมาแล้ว มิได้สร้างมาเพื่อให้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ลักษณะของใบเนื้อหา (Information Sheet) 
ใบเนื้อหา (Information Sheet) แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
(1) เขียนเนื้อหาสรุปเฉพาะที่ส าคัญเท่าน้ัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความจ าเป็นในการใชใ้บเนื้อหา 

ต้องการเพียงแค่ แบบท่ี (1) หรือท่ี (2) เท่านั้น (2) เขียนเนื้อหาละเอียดเท่าที่ได้สอนไป 
(3) เขียนเนื้อหาละเอียดมากกว่าท่ีได้สอนไป 
 

ใบเนื้อหาที่ 1 
1. งานปาดผิวและงานตัดเฉือน 

 
  

 
 
ข้อพิจารณา   

 

งานปาดผิว งานตัดเฉือน 
แนวแรง เอียงท ามุม ตั้งฉาก 
เศษวัสดุ มี ไม่มี 
แรงท่ีต้องการ น้อย มาก 

2. อิทธิพลของมุมลิ่มต่อแรงท่ีใช้ตัดและอายุการใช้งานของสกัด 
 
 
 
 

 
 
 
ข้อพิจารณา   

 

 

ใช้แรงตอก น้อย มาก 
การตัดแยก แยกได้ดี แยกไม่ดี 
อายุใช้งาน สั้น (ท่ือง่าย) นาน (ท่ือยาก) 
แรงต้านชิ้นงาน น้อย มาก 

 

คมตัด 
มุมลิ่ม ผิวแยก 

รอยตัด 
รอยย่น 
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หลักการในการออกแบบใบเนื้อหา 
 

 
 

 15% 
           10% 

                       
                  75% 

 
 

จากภาพ 
 
หากจะพิจารณาประสิทธิภาพในการรับเนื้อหา 
(Information) ของบุคคลแล้ว จะเห็นได้ว่าการ
สื่อความหมายด้วยการมองเห็น ให้ผลได้สูงสุด 
(75%) ฉะนั้นในการออกแบบและจัดท าใบเนื้อหา
จึงควรที่จะน าเสนอด้วยภาพให้มากที่สุด 

รูปที่ 66 สัดส่วนการรับรู้ข้อมูลของบุคคลด้วยประสาทต่าง ๆ 
 

กรณีตัวอย่างการสร้างใบเนื้อหา 
 

กรณี 
 

(1) ไขควงขนาดเล็กเปลี่ยนลักษณะและขนาดปากส าหรับหัวสกรูแบบแบนและสี่เหลี่ยมได้ ท่ีสะดวกก็
คือ มีปุ่มให้เลือก lock หรือ free ของทิศทางการหมุน  จึงเหมาะสมส าหรับการขัน หรือถอดสกรู
เป็นอย่างมาก 

 

กรณี 
 

(2) ไขควง 
 

 
 

รูปที่ 67 ไขควงเปลี่ยนทิศทางการหมุนและปากขันได้ 
 

สรุปได้ว่า การใช้ภาพช่วย กรณีท่ี (2) จะสื่อความหมายได้ดีกว่ากรณีท่ี (1) 
 
 

ทางหู 

ทางอื่นๆ 

ทางตา 

ปุ่ม lock หรือ free 
ของทิศทางการหมุน 
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เปรียบเทียบค าพูดค าเขียนกับภาพ 
 

ค าพูดค าเขียน รูปภาพ 

 
วิธีถอดหัวจับดอกสว่านสามารถถอดได้โดย ใช้
ลิ่มสอดเข้าท่ีช่องสี่เหลี่ยมบนเพลาตั้งของเครื่อง
เจาะและใช้ค้อนตอกที่ลิ่มเบาๆ ในขณะที่ตอกให้
ใช้มือประคองหัวจับดอกสว่าน เพื่อป้องกันการ
หล่นกระแทกบนแท่นเจาะ 

 
 

ภาพที่จะใช้แทนค าพูดค าเขียน 
 

ลักษณะของภาพ ท่ีใช้งาน 

 

ภาพ 2 มิติ 
ใช้อธิบายหลักการ  เขี ยนเป็นไดอะแกรมรูปทรง
อย่างง่าย เช่น วงจรต่าง ๆ กราฟอย่างง่าย ฯลฯ 
 

 

ภาพ 3 มิติ 
ใช้อธิบายลักษณะงานท่ีต้องการรายละเอียดหลาย
แง่มุม  งานท่ีมีความสลับซับซ้อนท่ีภาพสองมิติ ไม่
สามารถอธิบายได ้

 

ภาพสเก็ตลายเส้น 
ใช้อธิบายรูปทรงและรูปร่าง หน้าตาคล้ายของจริง
แต่ต้องการรายละเอียดเฉพาะที่ 

 

ภาพถ่ายภาพจริง 
เน้นภาพที่เป็นจริงตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมเหมือนจริง 
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การจัดภาพและข้อความในใบเนื้อหา 
ด้วยเหตุท่ีว่าคนเรามักจะมองภาพก่อนอ่านค าอธิบาย ดังนั้นหากจ าเป็นต้องมีค าอธิบายประกอบภาพ
ควรที่จะวาง (1) ค าอธิบายไว้ด้านล่างภาพ หรือ (2) ถ้าข้อความสั้นๆ อาจวางภาพด้านซ้ายข้อความ
ด้านขวาก็ได้ เช่น 
1. 

 
 

 
 
เม่ือระดับน้ ามันลดลูกลอยจะลดลง 
น้ ามันก็จะเติมเข้าห้องลูกลอย 

2. 

 
 

 
 
เม่ือน้ ามันเข้าห้องลูกลอยถึงระดับที่
ก าหนดลูกลอยจะดันเข็มให้ปิดกัน
น้ ามันเข้า 

   

หลักเกณฑ์ในการสร้างใบเนื้อหา 
1. เขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 
2. ใช้ค าง่ายๆ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
3. เขียนด้วยประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
4. ใช้รูปภาพแทนค าบรรยายให้มากที่สุด 
5. ค าบรรยายที่เกี่ยวกับรูปภาพต้องสมบูรณ์ที่จะถอดเนื้อหาได้ 
6. เนื้อหาทุกตอนอ่านทบทวนแล้วเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม 

 
 
 

ห้องลูกลอย 

เข็มเปิดปิด 
ลูกลอย 

น้ ามันเข้า 

น้ ามันออก 

ระดับน้ ามัน 

ลูกลอย 
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สรุปบทเรียน 
1. เนื้อหา (Information หรือ Content) หมายถึง ข้อมูล ข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีจะให้แก่

ผู้เรียน เพื่อให้เขาได้มีความรู้ สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
2. เนื่องจากการแ ก้ปัญหาต้องใช้ความรู้ความเพียงพอเหมาะสมของเนื้อหาในการเรียนการสอน จึง

ต้องมีการวิเคราะห์และจัดเตรียมเอาไว้ก่อนการสอนจะเริ่มขึ้น 
3. เนื้อหาในการเรียนการสอน จะต้องพิจารณาตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง

ครอบคลุมเงื่อนไขและ/หรือมาตรฐานของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
4. อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าเนื้อหาทุกอย่างจะต้องน ามากล่าวมาพูดในชั่วโมงสอน ผู้ส อนจะต้องวิเคราะห์

ว่าส่วนไหนเป็น เนื้อหาต้องรู้ (Must Know) ควรรู้ (Should Know) หรือน่าจะรู้ (Could Know) 
เพื่อที่จะจัดเวลาและจุดเน้นได้ถูกต้อง 

5. เนื้อหาท่ีจัดการเรียนการสอนไปแล้ว อาจมีม ากเกินกว่าท่ีจะจดจ าไว้ในสมอง  ถึงคราวท่ีจะ ใช้อาจ
ต้องมีการรื้อฟื้นหรือทบทวน จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าใบเนื้อหาเอาไว้  โดยตัดเฉพาะเนื้อหาส าคัญ ๆ 
ท่ีสามารถอ่านท าความเข้าใจได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาพช่วย อธิบาย  เพราะว่าภาพช่วยสื่อให้
มองเห็นเนื้อหาท้ังหมดได้ง่ายและรวดเร็ว 

6. ภาพที่ใช้ในใบเนื้อหา จะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา โดย ภาพดังกล่าว อาจจะเป็น
ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพสะเก็ต หรือภาพถ่ายจริงก็ได้ จะต้องจัดสัดส่วนภาพและค าอธิบายให้
ดูง่ายและสัมพันธ์กัน 

7. การสร้างใบเนื้ อหาต้องพึงตระหนักถึงหลักเกณฑ์ในการสร้างอยู่ตลอดเวลา เพราะใบเนื้อหาไม่ใช่
ต ารา ไม่ใช่หนังสือที่ให้คนท่ัวไปอ่าน แต่ใบเนื้อหาเอาไว้ให้ผู้ท่ีศึกษาไปแล้ว  น าไปทบทวนเพื่อฟื้นคืน
ความรู้ความเข้าใจ (อย่างรวดเร็ว) เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  
 
 

 
การเรียนการสอน  
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง จุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ความส าคัญและความเป็นไปของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนโดย
พิจารณาที่กิจกรรมของครูผู้สอนและผู้ เรียน รูปแบบการสอนแบบบรรยาย ถามตอบและการเรียนด้วย
ตนเอง 

 
 

จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
 

  
 

รูปที่ 68 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนการสอนนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ี
ถาวรให้แก่ผู้เรียน การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นแต่เพียงผู้ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่าน้ัน การเรียนการสอนจึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการทางการศึกษาใน
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

รูปแบบและเทคนิควิธี 
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กระบวนการในการเรียนรู ้
คนเราจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเม่ือผู้น้ันมีความสนใจท่ีจะรู้สนใจท่ีจะแก้ปัญหา ซึ่งในกระบวนการนี้เองเป็นเหตุให้
เขาต้องศึกษาหาข้อมูล หาวิธีการว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร และต้องมีโอกาสท่ีจะทดลองฝึกหัดหรือน า
ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับนั้นไปใช้แก้ปัญหาดู หากพิสูจน์ทราบได้ว่าสามารถท าได้แก้ปัญหาได้  เขาก็จะเกิด
การเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาอันน้ัน 
  

 
  ขั้นสนใจปัญหา            ขั้นศึกษาข้อมูล       ขั้นพยายาม    ขั้นส าเร็จผล 

 
 

รูปที่ 69 ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการการเรียนรู้ 
 

จึงอาจสรุปได้ว่า  การเรียนรู้ของบุคคลเป็นกระบวนการซึ่งต้องผ่าน  ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษา
ข้อมูล ขั้นพยายามฝึกหัด และขั้นส าเร็จผล เพื่อที่จะได้ทราบว่าผลลัพธ์จริง ๆ นั้นเป็นอย่างไร 

 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอน (เราอาจพูดสั้นๆว่าในการสอน) แต่ละครั้งนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง ท่ีจะต้อง
พิจารณาถึง เช่น วัตถุประสงค์การสอน เนื้อหาวิชา พื้นฐานผู้เรียน จ านวนผู้เรียน เวลาท่ีมีในการสอน
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หรือแม้แต่ขีดความสามารถของครูผู้สอนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 70 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
 
 

การเรียนการสอน 

     วัตถุประสงค์ 
การสอน 

ขีดความสามารถ 
ของครูผู้สอน 

       เนื้อหาวิชา 

สิ่งอ านวย 
      ความสะดวก 

      พื้นฐานผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียน    เวลาที่ใช้สอน 
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วัตถุประสงค์กับการเรียนการสอน 
อันท่ีจริงวัตถุประสงค์การสอนท่ีชัดเจน จะเป็นตัวแนะน าให้ผู้สอนได้ทราบขอบเขตของเนื้อหาว่าจะสอน
แค่ไหน และจะมีเกณฑ์ในการวัดผลอย่างไร แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริงแล้ว สามารถ
พิจารณาจากวัตถุประสงค์การสอนได้อีกส่วนหนึ่ง กล่าวคือ อาจพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีคาดหวังจาก
วัตถุประสงค์ เช่น ต้องการให้ผู้เรี ยนจ าแนกหัวเทียนท่ีดีออกจากหัวเทียนท่ีก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 
การเรียนการสอนก็คงจะบรรยายให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียวไม่ได้ คงต้องมีการลงมือตรวจสอบกัน
จริง ๆ จัง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ก่อน แล้วจึงมาตรวจสอบการเรียนรู้ภายหลัง 

หรือถ้าวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความโตของดอก
สว่าน ความเร็วตัด  และความเร็วรอบในงานเจาะ  ก็คงจะต้องมีการค านวณเพื่อพิสูจน์ทราบกันจริง  ๆ 
มิใช่แค่เพียงการบรรยายหรือเล่าให้ฟังเฉย ๆ 

 

เนื้อหาวิชากับการเรียนการสอน 
ดังได้กล่าวมาบ้างแล้วว่าจริง  ๆ แล้ว เนื้อหาวิชาใ นการเรียนการสอนนั้น  มีความจ าเป็นและ มี
ความส าคัญในการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละ
ครั้งมีอย่างจ ากัด ดังนั้น เนื้อหาที่จ าเป็นและส าคัญจะต้องน ามาพิจารณาก่อน 

ความส าคัญท่ีว่านั้น  ดูได้หรือวิเคราะห์ได้จาก (1) ความจ าเป็นในการใช้งาน  ซึ่งหากขาด
เนื้อหาน้ัน ๆ ไปแล้ว ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้งานได้หรือไม่ (2) ความยากของเนื้อหา 
เนื้อหาท่ียากย่อมต้องการการแยกย่อย การจัดล าดับที่เหมาะสม  รวมท้ังเทคนิควิธีสอนท่ีต้องมีการ
ปรับแต่งโดยตลอด การจัดการเรียนการสอนจึงต้องใช้เวลากับเนื้อหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นด้วย 
 

พื้นฐานผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนรู้จะเกิดแก่ผู้เรียนได้ง่ายรวดเร็วหรือไม่ ประเด็นท่ีส าคัญยิ่งส่วนหนึ่ง  ก็คือ สิ่งเรียนรู้ใหม่นั้น
สอดคล้องหรือต่อเนื่องจากประสบการณ์เดิมหรือไม่ พื้นฐานผู้เรียนจึงมีควา มส าคัญยิ่งท่ีผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเพื่อจัดเตรียมบทเรียนให้สอดคล้องต้องกัน 

โดยหลักการแล้ว  ก่อนท่ีจะจัดการเรียนการสอน  จะต้องมีการจัดและประเมินสมรรถภาพ
พื้นฐานผู้เรียนก่อน แต่ในทางปฏิบัติ จริงอาจไม่ได้ด าเนินการทุกครั้งไป ดังนั้น ในช่วงแรก ๆ ของการ
จัดการเรียนการสอน จึงควรที่จะเตรียมการเพื่อพิจารณาพื้นฐานของผู้เรียนด้วย  เช่น อาจมีการสอบ
วัดผลย่อย ๆ เพื่อพิจารณาความรู้เดิม การใช้ค าถามวัดต้นชั่วโมง หรือการหาข้อมูลประสบการณ์ใน
เนื้อหาท่ีเป็นพื้นฐานท่ีผ่านมา เป็นต้น 
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จ านวนผู้เรียนในการเรียนการสอน 
จ านวนผู้เรียนจะส่งผลต่อการเรียนการสอนด้วย ในการจัดกิจกรรมและการปรับแต่งระหว่างการเรียน
การสอน กล่าวคือ จ านวนผู้เรียนท่ีมาก การปรับแต่งอาจท าได้ไม่ท่ัวถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดไว้ ผู้เรียน
ส่วนใหญ่อาจไม่ได้ทดลองปฏิบัติ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังสิ้น 

นอกจากนี้ จ านวนผู้เรียนยังเป็นตัวก าหนดวิธีการสอนอีกด้วย กล่าวคือ แม้จะวิเคราะห์ได้ว่า
วัตถุประสงค์ข้อนี้ เนื้อหาแบบนี้ วิธีสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการสอนแบบถามตอบ หากแต่ในชั้นเรียนมี
นักศึกษาจ านวนมาก วิธีการสอนแบบถามตอบก็อาจไม่สามารถท าได้ เพราะต้องใช้เวลาในการปรับแต่ง
อยู่ตลอดเวลา วิถีทางที่เป็นไปได้ก็อาจต้องใช้วิธีการบรรยายแทน ดังนั้น  ก่อนท าการสอนผู้สอนจะต้อง
ทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีผู้เรียนในชั้นเรียนนั้น ๆ เท่าไร 
 

เวลาที่มีในการเรียนการสอน 
โดยปกติเวลาในจัดการเรียนการสอน  จะถูกค านวณและก าหนดเอ าไว้แล้วโดยหลักสูตรว่ารายวิชานั้น
จะต้องสอนกี่คาบต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ ครูผู้สอนอาจต้องน ามาพิจารณาว่า  
ช่วงเวลาใดจะจัดกิจกรรมอะไรใช้เวลาเท่าไร จึงจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือ  ต้องมีการ
เตรียมแผนการสอนเอาไว้ล่วงหน้า 

อย่างไรก็ ตาม  ในการปฏิบัติการสอนจริง  ๆ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
ประสบการณ์ในการสอนแต่ละปีแต่ละรุ่น จะช่วยให้ครูพิจารณาเวลาสอนท่ีเหมาะสมมากขึ้น แม้แต่การ
ปรับปรุงหลักสูตรก็ต้องการข้อมูลเหล่านี้ร่วมด้วย 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน 
ต้องยอมรับว่าสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมบทเรียน  เครื่องมือท่ี
ใช้ในระหว่างการเรียนการสอน ฯลฯ ปัจจุบันส่งผลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
ของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อน การมีสื่อ  มีอุปกรณ์ท่ีดี จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ดี สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนมิได้หมายเฉพาะสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์
หรือเครื่องจักรกลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพโดยรวมของสิ่งต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย เช่น ลักษณะ การ
จัดห้องเรียน ปริมาณแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ อุณหภูมิภายในห้องเรียน ความสะอาด เป็นต้น  ซึ่ง
สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนอกจากจะช่วยในการเรียนรู้แล้ว ยังจะเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้อีกด้วย  
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ความสามารถของครูผู้สอน 
ปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งและมีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอน  ก็คือ ความสามารถหรือสมรรถ นะ
ของครูผู้สอนน่ันเอง แม้การวิเคราะห์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะออกมาว่า วิธีการสอนรูปแบบนี้ดี 
แต่หากครูไม่มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติการได้ ก็ย่อมไม่เป็นผลดีแต่ประการใด ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ไว้ 

 

วิธีการเรียนการสอน 
วิธีการเรียนการสอนอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะตามกิจกรรมครูผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ 
   
 
 

 
 
 

รูปที่ 71 วิธีการสอนแบ่งตามกิจกรรมครูและผู้เรียน 
 

การสอนแบบบรรยาย (Lecture) 

 
รูปที่ 72 การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

 

การสอนแบบบรรยาย  เป็นการสอนรูปแบบการสื่อสารทางเดียว (One way Communication) โดย
กิจกรรมท้ังหมดหรือส่วนใหญ่อยู่ท่ีครูผู้สอน  สามารถสอนได้ท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่  เหมาะส าหรับ
เนื้อหาทางทฤษฎีที่ต้องการให้จดจ าหรือเข้าใจ การปรับแต่งแทบจะไม่มีในการสอนโดยวิธีนี้ 
 
 

คร ู

คร ู

คร ู

นักศึกษา 

นักศึกษา 

นักศึกษา 

 : บรรยาย 

 : ถามตอบ ถกปัญหา 

 : เรียนด้วยตนเอง 

สอน 

ร่วม 

เตรียมให้ 
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การสอนแบบถามตอบ (Questioning) 

 
รูปที่ 73 การจัดการเรียนการสอนแบบถามตอบ 

 
การสอนแบบถามตอบ เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน  จึงสามารถตรวจปรับ
ความเข้าใจได้ตลอดเวลา แต่ก็เป็นภาระที่หนักในการเตรียมการสอนของครู  ท่ีส าคัญครูผู้สอนด้วยวิธีนี้
จะต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาพอสมควร 
 

การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

 
รูปที่ 74 การจัดการเรียนการสอนศึกษาด้วยตนเอง 

 
การให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง มิใช่เป็นการอ่านเนื้อหาจากหนังสือหรือต ารา แต่ เป็นการศึกษาจากสื่อที่
เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องนั้น  ๆ ซึ่งสื่อดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วว่ามีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ดี  จะต้องพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้กับผู้เรียนด้วย เพราะนักเรียนไทยมิได้ถูกฝึกมาให้เคยชินกับการศึกษารูปแบบนี้  
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สรุปบทเรียน 
1. การเรียนการสอน  เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรี ยน โดยท่ีการ

เรียนรู้ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นแค่เพียงผู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่านั้น 
2. การเรียนรู้มีกระบวนการ และขั้นตอน  ผู้ท่ีจะเรียนรู้จะต้องมีความสนใจ  แสวงหาข้อมูลในเรื่องท่ี

สนใจน้ัน ท้ังต้องมีการทดลองใช้ข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหา และต้องทราบว่าได้ผลเป็นอย่างไร 
3. มีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ท่ีจะต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ เช่น วัตถุประสงค์การสอน ลักษณะ ของเนื้อหา พื้นฐานความรู้ ของผู้เรียน จ านวนผู้เรียน 
เวลาที่ใช้สอน  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ รวมถึงขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วย 

4. วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ หากแต่จะพิจารณาจากกิจกรรมของครูและผู้เรียนแล้ว  อาจแบ่งออกได้
เป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ รูปแบบท่ีกิจกรรมอยู่ท่ีครูผู้สอนเป็นหลัก ได้แก่  การบรรยายซึ่งเป็นวิธีที่
ใช้กันมาโดยตลอด รูปแบบท่ี ครูผู้สอนและผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสอนแบบถามตอบ 
การสอนแบบอภิปราย  ส่วนการเรียนการสอนท่ีกิจกรรมท้ังหมดอยู่ที่ผู้เรียนเอง  ก็คือการเรียนจาก
สื่อส าเร็จรูปท่ีมีผู้พัฒนาเอาไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 
 
 
 

/แบบทดสอบ 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ลักษณะส าคัญและที่ใช้งานของใบงาน  จุดประสงค์ในการใช้ใบงานใน
ระหว่างการเรียนการสอน หลักการจัดแบ่งใบงานตามการแบ่งช่วงการสอน  ลักษณะข้อค าถามท่ีควรใช้
ในใบงาน รูปแบบการสร้างและข้อควรค านึงถึงในการใช้ข้อสอบปรนัยในใบงาน  ข้อค านึงถึงในการสร้าง
และการใช้ใบงานตามวัตถุประสงค์ของการสร้างใบงาน 

 
 

ลักษณะของใบงาน 
ใบงานหรือแบบฝึกหัดจะใช้ในระหว่างช่วงหน่ึง  ๆ ของบทเรียน โดยท่ีสาระส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาหรือ
ข้อค าถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ท่ีเพิ่งจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านไป 

 
 
 
 
 
                                                                           

 
 

รูปที่ 75 การใช้ใบงาน (Work Sheet) ในขั้นตอน Application 
 
 

(M) 
Motivation 

(I) 
Information 

(A) 
Application 

(Work Sheet) 

(P) 
Progress 

1 ช่วง บทเรียน 

การสร้างใบงาน  
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จุดประสงค์การมีใบงาน 
ใบงานเป็นเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตรวจสอบตนเองดูว่า Information ท่ีได้รับไปนั้น
เพียงพอท่ีจะน าไปใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ ครูผู้สอนเองก็สามารถจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับแต่งการสอน
ของตนเองได ้

 

ใบงานที่ 2 
วิชา ทฤษฎีช่างเบื้องต้น 
ชื่อ ................................ 

เรื่อง คมตัดและสกัด 
ชั้น ปวช.       ปีที่ 1     

 

1. จงตอบค าถามโดยเติมค าที่เหมาะสมลงในช่องว่างต่อไปนี้ 
 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด.............. 
มีมุมลิ่ม............. 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............ 
มีมุมลิ่ม........... 

 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด.............. 
มีมุมลิ่ม.............  

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............ 
มีมุมลิ่ม........... 

 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด.............. 
มีมุมลิ่ม............. 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............ 
มีมุมลิ่ม........... 

 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด.............. 
มีมุมลิ่ม............. 

  

 
2. จงสเก็ตภาพล าดับขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานข้างล่างด้วยการใช้สกัด พร้อมท้ังบอกชื่อสกัด 

ท่ีใช้ในการท างาน 

ชิ้นงานเตรียม  
ชิ้นงานส าเร็จ 
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ช่วงบทเรียนและใบงาน 
เนื่องจากใบงาน มีไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบปริมาณเนื้อหา ความรู้ความเข้าใจในแต่ละช่วงของ
บทเรียน ดังนั้น หากมีการแบ่งบทเรียนออกเป็นหลาย ๆ ตอน ก็ควรจะมีใบงานหลาย ๆ ใบตามช่วง
การสอนนั้นด้วย 
 
    ตัวอย่าง    บทเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอน 100 นาที จัดแบ่งเป็น 3 ตอน (3 MIAP) 

 

 
 
 
 
 
 
                MAIP (1)                      MIAP (2)                      MIAP (3)  
 
 

รูปที่ 76 การจัดช่วงบทเรียนและการใช้ใบงาน 
 
จากภาพ จะมีใบงาน 3 ใบ คือ A1 A2 และ A3 ซึ่งใช้ในช่วงที่ 1-3 โดยท่ี A1 จะวัดตาม I1 A2 วัด
ตาม I2 ส่วน A3 วัดตาม I3 และการจัดท าใบงาน A1 A2 และ A3 ควรจะอยู่คนละแผ่นเพื่อความ
สะดวกในการฝึกหัดท าของผู้เรียน 
 

รูปแบบของแบบฝึกหัดหรือใบงาน 
คงจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่ารูปแบบของใบงานจะต้องมีลักษณะอย่างไร แต่ทว่าโดยจุดประสงค์แล้ว
ใบงานในแต่ละช่วง ควรมีข้อค าถามหรื อปัญหาให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาให้ครอบคลุมเนื้อหามากท่ีสุด 
จึงควรที่จะใช้ข้อค าถามรูปแบบท่ีเป็นปรนัยให้มาก รวมท้ังเวลาในการ Progress ท่ีสั้น ๆ ด้วย ดังนั้น
ข้อสอบปรนัยน่าจะเป็นข้อสอบหรือข้อค าถามท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

ปัญหาหรือข้อค าถามในใบงาน 
ในใบงานหนึ่ง ๆ อาจมีข้อสอบชนิดเดียวหรืออาจมีข้อสอบปรนัยหลาย ๆ ชนิดรวมอยู่ด้วยก็ได้ หากแต่
การวางรูปแบบควรค านึงถึงความสะดวกในการท า คือ การอ่าน การตอบค าถาม และการตรวจให้
คะแนนจะต้องท าได้ง่าย  เช่น การจัดท่ีตอบไว้ในต าแหน่งหลังข้อค าถามในแนวเดียวกัน เป็นต้น 

 
 

 
(1) 

M1- I1 
A1-P1 

 
(2) 

M2-I2 
A2-P2 

 
(3) 

M3-I3 
A3-P3 

 เวลา   50  100  150 
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ตัวอย่าง 
ก.   จงตอบค าถามต่อไปนี้            ค าตอบ 

1) 3 + 4 - 5     =  ?  _____ 
2) 3 + (4 –5)  =  ?  _____ 
3) 3 / 4 + 5     =  ?  _____ 
4) 3 x 5 + 4   =  ?  _____ 

(การตรวจค าตอบจะท าได้ง่าย โดยครูอาจท าเป็น Template ค าตอบ เตรียมไว้ตรวจล่วงหน้าก็ได้) 
 

ข้อสอบที่ใช้ได้ในใบงาน 
โดยหลักใหญ่แล้วใบงานควรมีข้อค าถามจ านวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเวลาตรวจท าได้อย่าง
รวดเร็ว จึงควรละเว้นข้อสอบอัตนัยท่ีใช้เวลาท านาน ตรวจให้คะแนนล าบาก ข้อสอบปรนัยท้ังหมดจึง
เป็นทางเลือกที่น ามาใช้กันโดยท่ัวไป เช่น 

1) True-False Item 
2) Matching Exercises 
3) Completion Item 
4) Short Answer Item 
5) Multiple Choice Item 

 

รูปแบบและการสร้างข้อสอบในใบงาน 
(1) ข้อสอบแบบถูกผิด  
ใช้เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณาว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ อาจวินิจฉัยผลการตอบยากนิดหนึ่ง  
รูปแบบ 1  ท าเครื่องหมาย หรือ  หน้าข้อความ 
 _____ A.  มุมคายมีดกลึงเป็น 0 คายเศษได้ง่าย 
 _____ B.  มุมลิ่มมีดมาก มุมคายจะน้อย 
 _____ C.  มุมหลบป้องกันการสีหน้ามีด 
รูปแบบ 2  ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีก าหนดให้ 

       ถูก  ผิด 
A  มุมคายมีดกลึงเป็น O คายเศษได้ง่าย     (    ) (    )   
B  มุมลิ่มมีดมาก มุมคายจะน้อย   (    ) (    ) 
C  มุมหลบป้องกันการสีหน้ามีด   (    )    (    ) 
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ข้อควรค านึงถึง ก็คือ 
1)  ให้ท่ีอยู่ของข้อ หรือ  ในลักษณะสุ่ม 
2)  ให้มีจ านวนข้อพอเหมาะ (5-8 ข้อ ต่อชุด) 
3)  ท้ังประโยคค าถามต้องถูกหรือผิดเด่นชัด 
4)  ระวังข้อความในประโยคอาจชี้แนะค าตอบ 

 
(2) ข้อสอบแบบจับคู ่  
ใช้เพื่อวัดความรู้ความจ าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของของ 2 สิ่งหรือสองกลุ่ม ท่ีมี Concept เดียวกัน 

 

รูปแบบที่ 1 มีค าถามและค าตอบ 
  จงน าค าตอบจาก Column ขวามือ มาใส่หน้าค าถาม Column ซ้ายมือ 
 
   ค าถาม        ค าตอบ 

____1. ภาคเหนือ   A. กรุงเทพฯ 
____2. ภาคกลาง   B. ล าพูน 
____3. ภาคใต้    C. สุรินทร์ 

  ____4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  D. พัทลุง 
       E. จันทบุรี 

 

 
รูปแบบที่ 2 ใช้ภาพช่วย 

 

 
 

 

 

 

 

(A) (B) (C) 
จงน าอักษรใต้ภาพเครื่องมือ มาใส่ในช่องว่างหน้าการใช้งานแต่ละข้อ 
____1. ส าหรับตัดผ้าใบ 
____2. ส าหรับตัดเหล็กเส้น 
____3. ส าหรับตัดแผ่นโลหะ 

 

ข้อควรระลึกถึง ก็คือ ท้ังค าถามและค าตอบ ต้องมี Concept หรือ เรื่องราวเดียวเท่านั้น มิฉะน้ันแล้ว
ข้อสอบชนิดนี้จะง่ายมาก 
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(3) ข้อสอบแบบเติมค า   
ส่วนใหญ่จะใช้วัดความจ าในเนื้อหาที่ได้ศึกษาผ่านมา ค าท่ีใช้เติมจะต้องเป็นข้อความส าคัญ  และมีความ
เป็นปรนัยอยู่ด้วย (คือไม่ต้องอ่านตีความอีก) 
รูปแบบ 

 

1) ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 คือ Task Condition และ___________________ 
2) ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ท่ีจะขาดเสียไม่ได้ คือ _______________________ 
3) วัตถุประสงค์ระดับ__________________ต้องการให ้
 ผู้เรียนแก้ปัญหาใหม่ รูปแบบใหม่ ๆ 

 
 
 

ข้อควรระลึกถึงในการเขียนค าถาม ก็คือควรเว้นช่องว่างส าหรับเติมค าตอบให้เหมาะสม  คืออาจจะยาว
เท่า ๆ กันหรือใกล้เคียงกันเพื่อลดการเดาค าตอบ ท้ัง นี้ในหน่ึงค าถามควรให้ เติมเพียงแค่ค าตอบเดียว 
โดยเว้นท่ีตอนกลาง ๆ หรือท้ายประโยคให้เติมก็ได้ 
 
(4) ข้อสอบแบบตอบสั้น  
ใช้วัดความจ าในเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน ค าว่าตอบสั้นอาจเป็นค าแค่ค าเดียว ข้อความเดียว ตัวเลข
ชุดหน่ึงในท านองนี้ 

 

รูปแบบ 
 

(1) ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีขาดไม่ได้คืออะไร 
ตอบ ……………………………………………………………………….……………… 

(2) นอกจาก Task  และ Condition แล้วส่วนประกอบที่สามคืออะไร 
ตอบ ……………………………………………………………….……………………… 

(3) วัตถุประสงค์ระดับใดเน้นการให้ผู้เรียน แก้ปัญหาใหม่ด้วยรูปแบบใหม่ๆ 
ตอบ ………………………………………………………….…………………………… 

 
 

ข้อควรค านึงถึงในการเขียนค าถามก็คือ ข้อค าถามจะต้องชัด เจนมีความเป็นปรนัย (Objectivity) ให้
ตอบด้วยค า ตัวเลข ข้อความสั้น ๆ เท่าน้ัน ควรจัดที่ให้ตอบหลังข้อค าถามท่ีมีความยาวใกล้เคียงกัน 
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(5) ข้อสอบแบบเลือกตอบ   
ข้อสอบชนิดนี้ นับว่าสามารถวัดความสามารถ ทางสติปัญญาได้ทุกระดับ  และสามารถวินิจฉัยการตอบ
ของผู้เรียนได้ด้วยว่าถูกผิดเพราะเหตุใด จึงให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคในการตอบค าถามหรือ
การสอบไดสู้งสุด 
 

รูปแบบ 
 

1) มีค าตอบถูกแค่ค าตอบเดียว (One Correct Answer) 
2) มีค าตอบท่ีถูกต้องมากท่ีสุด (Best Answer) 
3) การถามลักษณะกลับ (Reverse Type) 
4) หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนด (Analogy Type) 

 
ข้อควรค านึงถึง แม้ข้อสอบชนิดนี้จะดูเหมาะสมแต่การออกข้อสอบและตัวเลือกท าได้ค่อนข้างยากที่จะ
จูงใจให้คนไม่เก่งมาเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ด้วย 
 

ข้อค านึงถึงในการสร้างใบงาน 
ใบงานของเนื้อหาช่วงหน่ึงๆ  จะต้องมีค าถามมากพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดและมีค าถามท่ีวัดได้
หลายแง่หลายมุมจากง่ายไปยากท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการน าความรู้ไปแก้ปัญหาในระดับต่างๆ 
 

ข้อค านึงถึงในการใช้ใบงาน 
ใบงานหรือแบบฝึกหัด มีไว้เพื่อผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ที่ได้รับไปฝึกหัดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึง
ในกระบวนการเรียนรู้  หากแก้ปัญหาได้ก็จะเกิดการเรียนรู้ขึ้น  จึงไม่ควรท่ีจะน าผลจากใบงานไปใช้เพื่อ
การประเมินผลสัมฤทธิ์หรือเป็นคะแนนเก็บในการเรียน เพราะการใช้ใบงานมิได้มีจุดประสงค์เช่นน้ัน 
 

 

ระวัง !! อย่าน าคะแนนการท าแบบฝึกหัดจากใบงาน ไปใช้เพื่อการ
ประเมินผลการเรียนการสอน เพราะเป็นผลของการฝึกหัด 
ในช่วงกระบวนการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างใบงาน 
 

ใบงานที่ 1 
 

วิชา ทฤษฎีช่างเบื้องต้น 
ชื่อ ............................... 

 

เรื่อง คมตัดและสกัด 
                           ชั้น ปวช.     ปีที่ 1     

 

1.  จงบอกลักษณะงาน "ตัด / ปาดผิว" ลงในช่องว่าง 
1) การตัดด้วยกรรไกร   
2) การตัดด้วยเลื่อย 
3) การตัดงานด้วยสกัด       

เป็นงาน.................................................................. 
เป็นงาน.................................................................. 
เป็นงาน.................................................................. 

2.  มุมลิ่มใหญ่ใช้กับงานท่ีเป็นวัสดุ        "อ่อน - แข็ง" 
3.  วัสดุอ่อนควรใช้เครื่องมือท่ีมีมุมลิ่ม    "ใหญ่ - เล็ก" 
4.  จงสเก็ตภาพ แนวการออกแรง มุมลิ่ม มุมฟรี และมุมคาย ลงในภาพข้างล่าง 

 

 
มุมลิ่ม ( ) 
มุมฟรี ( ) 
มุมคาย ( )  
ทิศทาง ( ) 

5.  มุมคายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ   "วัสดุงาน - วัสดุมีด" 
6.  ส าหรับวัสดุเหนียวจะใช้เครื่องมือตัดที่มีมุมคาย    "น้อย - มาก" 
7.  ส าหรับวัสดุเปราะจะใช้เครื่องมือตัดท่ีมีมุมคาย     "น้อย - มาก" 
8.  อายุการใช้งานของคมตัดจะยิ่งยาว ถ้าหากว่า "มุมคาย - มุมลิ่ม - มุมฟรี"  โตขึ้น 
9.  ในงานสกัดหากตั้งสกัดให้เกิดมุมฟรีมาก เศษสกัดจะ "บาง - หนา" 
10. ค่าของมุมฟรี ในขณะสกัดชิ้นงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการ.......…........ 
11. ในการสกัด ถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่ามุมหลบจะมีผลท าให้ค่าของมุม.....…........... 

เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือ เมื่อมุมหลบเพิ่มขึ้น มุม.............……..........จะมีขนาด 
"เพิ่มขึ้น - ลดลง" ถ้ามุมหลบลดลง มุม...……......จะมีขนาด "เพิ่มขึ้น - ลดลง" 
เม่ือใช้สกัดอันเดียวกัน 

 
 
 
 



► บทที่ 11 การสร้างใบงาน/แบบทดสอบ                                 
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สรุปบทเรียน 
1. ใบงานหรือแบบฝึกหัด เป็นเครื่องมืออย่างหน่ึง สร้างขึ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ในขั้นพยายาม  เพื่อดูว่า

ผู้เรียนได้รับข้อมูลเพียงพอหรือไม่ในการแก้ปั ญหา ครูผู้สอนเองก็สามารถน า ผลดังกล่าวมาพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนจริง  ๆ เราอาจแบ่งบทเรียนออกเป็นหลายช่วง ดังนั้น  ใบงาน
หรือแบบฝึกหัด จะต้องมีหลายชุดด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ โดยท่ีใบงานแต่ละชุดมีไว้ส าหรับเนื้อหา
แต่ละช่วงที่สอดคล้องกัน 

3. โดยท่ีการใช้ใบงาน (Work Sheet) กระท าในขั้นพยายาม ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ เรียนรู้ 
ดังนั้นการ Progress ก็จะต้องด าเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว  ดังนั้น ข้อสอบแบบปรนัยชนิดต่า ง ๆ 
จึงถูกน ามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกแก้ปัญหากัน 

4. นอกจากข้อค าถามในใบงานจะต้องครอบ คลุมเนื้อหาในช่วง  MIAP นั้น ๆ แล้ว ค าถามควรจะมี
ระดับความยากหลาย ๆ ระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา ท่ีหลากหลาย แทนท่ีจะเป็น
การฟื้นคืนความรู้แต่เพียงอย่างเดียว 

5. ใบงานมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความรู้ที่ได้รับไปฝึก หัดแก้ปัญหา  ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้เท่านั้น จึงไม่ควรใช้ผลคะแนนจากการท าใบงานหรือแบบฝึกหัดนี้
เพื่อประเมินผลการเรียนของผู้เรียน เพราะไม่ใช่จุดประสงค์ของการใช้ใบงานแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บทที่ 
 
 

 
/ใบประลอง  
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของใบสั่งงาน  (Job Sheet) และใบประลอง (Lab Sheet) 
ส่วนประกอบท่ีส าคัญ ๆ ของใบสั่งงานและใบประลอง  ลักษณะและส่วนประกอบของใบตรวจงานของ 
Job Sheet และ Lab Sheet ท่ีใช้งานของใบสั่งงานและใบประลอง  ข้อค านึงถึงในการสร้างใบสั่งงาน
และใบประลอง 

 
 

ที่ใช้งานของใบสั่งงานและใบประลอง 
ในรายวิชาภาคทฤษฎี หลงัจากผู้เรียนได้รับข้อมูล (Information) ครบถ้วนแล้ว จะต้องมีใบงาน (Work 
Sheet) ไว้ส าหรับให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับนั้นเพียงพอหรือไม่ท่ีจะใช้แก้ปัญหา มีอะไรควรท่ี
จะทบทวนหรือค้นหาเพิ่มเติมอีกบ้าง 
 รายวิชาภาคปฏิบัติหรือวิชาประลองก็เช่นเดียวกัน หลังจาก ท่ีได้มีการถกปัญหาในส่วนทฤษฎี  
(หัวงาน) ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมี ใบสั่งงานหรือใบประลองให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติให้
เกิดทักษะ หรือทดลองให้ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าผลสรุปสุดท้ายเป็นเพราะอะไร 

 
 
 
 
 
                                                                           
 

รูปที่ 77 การจัดช่วงบทเรียนและการใช้ใบสั่งงาน/ใบประลอง 
 

(M
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 (A) 
Application 

(Job Sheet/Lab Sheet) 
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) 

Pr
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1 ช่วง บทเรียน 

การสร้างใบสั่งงาน  
 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ความหมายของใบสั่งงานและใบประลอง  
 

ใบสั่งงาน 
(Job Sheet) 

ใบสั่งงาน เป็นเอกสาร ท่ีก าหนดรูปแบบ วิธีการและเงื่อนไข ต่าง ๆ ใน
การปฏิบั ติ เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีสมรรถ นะตามวัตถุประสงค์การสอนท่ีได้
ก าหนดไว้ 

ใบประลอง 
(Lab Sheet) 

ใบประลอง เป็นเอกสารก าหนด วิธีการ และเงื่อนไขในการทดลอง เพื่อ
ฝึกหัดหรือพิสูจน์ทราบผลเชิงทฤษฎีด้วยวิธีการทดลอง (ทดลองเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล) 

 
 

ส่วนประกอบของใบสั่งงาน 
 

ใบส่ังงาน 
ชื่องาน  
วัสดุ St. 37  100 x90 mm. ค าสั่ง : 

 

1.  
2.  
3.  
4.  

ขั้นตอนการท างาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ชื่อนักศึกษา  ผู้ควบคุม  

 
 
 

ขั้นตอนการท างาน 

ชื่อผู้ฝึกหัด ชื่อผู้ควบคุม 

ชื่องาน 
รายละเอียดเพิ่ม 

ค าสั่ง 

ภาพงาน 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ตัวอย่างใบสั่งงาน (Job Sheet) 
 

ใบส่ังงาน 
 
รายวิชา ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1 
ชื่องาน งานเชื่อมต่อชนท่าราบด้วยไฟฟ้า 
 
วัสดุ St. 37  180 x 40 mm. 2 ชิ้น ค าสั่ง : ให้นักศึกษา 

 
 
 
 
 
                               

หนา 3 มม. 

1. เชื่อมต่อชนชิ้นงานท่าราบด้วยไฟฟ้า 
2. เขียนขั้นตอนและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ 
3. ใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง 

ระวัง !! 
แสงและควันจากการ ARC มีอันตรายต่อสุขภาพ 
ต้องใช้หน้ากากกันแสงทุกครั้งท่ีท าการเชื่อม 
 

ขั้นตอนการท างาน วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ชื่อนักศึกษา : ผู้ควบคุม : 
ห้อง/ช้ัน : วันที่ : 
 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ตัวอย่างใบตรวจงาน 
 

ใบตรวจงาน 
 
รายวิชา ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า 1 
ชื่องาน งานเชื่อมต่อชนท่าราบด้วยไฟฟ้า 
 
วัสดุ St. 37  180 x 40 mm. 2 ชิ้น ค าสั่ง : ให้นักศึกษา 

 
 
 
 
 
                               

หนา 3 มม. 

1. เชื่อมต่อชนชิ้นงานท่าราบด้วยไฟฟ้า 
2. เขียนขั้นตอนและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ 
3. ใช้เวลาฝึกปฏิบัติไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง 

 

แสงและควัน จากการ ARC มี
อันตรายต่อสุขภาพใช้หน้ากาก
กันแสงทุกครั้งท่ีท าการเชื่อม 

จุดพิจารณา ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. การซึมลึกของแนวเชื่อมตลอดแนว    
2. ความสม่ าเสมอของแนวเชื่อม    
3. ความตรงของแนวเชื่อมตลอดแนว    
4. ชิ้นงานไม่งอและไม่บิดเบี้ยว    
5. ฯลฯ    
    
    
ผลการพิจารณา : 

 
 
 

ชื่อนักศึกษา : ผู้ควบคุม : 
ห้อง/ช้ัน : วันที่ : 
 

 
 
 
 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ข้อค านึงถึงในการสร้างใบสั่งงาน 
 

ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใช้ในช่วงการฝึกหัดปฏิบัติ ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เรียนผ่านการตรวจสอบทฤษฎีหัวงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้ว โดยการสร้างมีข้อพิจารณาถึง ดังนี้ 

(1) แบบงานใน Job Sheet เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์ของ  Job นั้น 
(ตรวจสอบดูว่า ครบถ้วนหรือไม่) 

(2) ระดับของการฝึกเกี่ยวข้องกับความถี่และจ านวนครั้ งในการฝึก จะต้องพิจารณาถึงเวลา
และวัสดุในการฝึกร่วมด้วย 

(3) การตรวจสอบ การปรับแต่งใน Job Sheet ท่ีออกแบบมานั้น มีวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติ
ท่ีเน้นทักษะอย่างไรบ้าง 

(4) ความต่อเนื่องของการฝึกทักษะ  ผลงาน หรือชิ้นงานท่ีเกิดจากการฝึก มีการ วางแผนใช้
อย่างประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรบ้าง 

(5) การปฏิบัติงานตาม Job Sheet ท่ีออกแบบมามีความปลอดภัยเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้แค่ไหน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ส่วนประกอบของใบประลอง 
 

ใบประลอง 
 
รายวิชา : 
ชื่องาน :  
 

 

ค าสั่ง : 
1.  
2.  
3.  
4.  

  

หมายเลขชิ้นงาน ขนาดท่ีวัดได้ (มม.) 
A B C D E F G 

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

        
สรุปผล : 

  
  
  

ชื่อนักศึกษา : ผู้ควบคุม : 
ห้อง/ช้ัน : วันที่ : 
 

 
 
 

ชื่อผู้ฝึกหัด 

ชื่องาน 

ชื่อผู้ควบคุม 

ข้อมูล 

การสรุปผล 

ค าสั่ง 

ภาพ/แบบงาน 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ตัวอย่างใบประลอง 
 

ใบประลอง 
 

รายวิชา : งานวัดละเอียด 1. 
ชื่องาน : การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสั่ง ให้วัดขนาดชิ้นงานฝึกวัดขนาด และบันทึกค่าวัดในใบประลอง 
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
เครื่องมืออุปกรณ์ 1. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  0.05 มม.     1 อัน 

2. ชิ้นงานฝึกวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์    5 ชิ้น 
ขั้นตอนการวัด 1. 
 2 
 3. 
 

หมายเลขชิ้นงาน ขนาดที่วัดได้ (มม.) 
A B C D E F G 

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

        
ชื่อนักศึกษา : ผู้ควบคุม : 
ห้อง/ช้ัน : วันที่ : 
 

a 

b 

d 

c 

e
 

f 

g
 

VC-xx 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ใบตรวจงานประลอง 
 

ใบตรวจงานประลอง 
 

รายวิชา : งานวัดละเอียด 1. 
ชื่องาน : การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าสั่ง ให้วัดขนาดชิ้นงานฝึกวัดขนาด และบันทึกค่าวัดในใบประลอง 
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
เครื่องมืออุปกรณ์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  0.05 มม.   
 

หมายเลขชิ้นงาน ขนาดที่ก าหนด (มม.) 
A B C D E F G 

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

        
ผล/ข้อสรุป  
  
  
  
ชื่อนักศึกษา : ผู้ควบคุม : 
ห้อง/ช้ัน : วันที่ : 
 

 
 

a 

b 

d 

c 

e
 

f 

g
 VC-xx 



► บทที่ 12 การสร้างใบสั่งงาน/ใบประลอง 
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ข้อค านึงในการสร้าง Lab Sheet 
ใบประลอง (Lab Sheet) เป็นเอกสารท่ีสร้างไว้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกปฏิบัติหรือประลองใน Lab 
ซึ่งจะต้องผ่านทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาแล้ว การสร้างจะต้องค านึงถึง 
(1) รูปแบบการประลอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือพิสูจน์ทราบในแง่มุมต่าง ๆ ของหัวข้อเรื่อง

ดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ 
(2) การออกแบบ Lab Sheet จะต้องค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเวลาในการประลอง การบันทึกรวบรวม

ข้อมูลท าได้ครบถ้วนหรือไม่ 
(3) ค่าใช้จ่ายได้มีการวางแผน มีการตระเตรียมสิ่งต่าง ๆ ไว้เพียงพอมากน้อยเพียงใด 
(4) การตรวจสอบผลการประลองจะมีการด าเนินการอย่างไร ก่ีตอน ผ ลสรุปสุดท้ายจะแจ้งให้นักศึกษา

ทราบไดอ้ย่างไร 
(5) ความปลอดภัยในการฝึกหรือการประลองใน Lab ต่าง ๆ ไดพ้ิจารณาไว้แล้วหรือไม่ เพียงใด 

 

สรุปบทเรียน 
1. เราใช้ Job Sheet และ Lab Sheet เพื่อก าหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติหรือการประลองในรายวิชา

ภาคปฏิบัติและวิชาประลองให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนท่ีวางไว้ 
2. ใบสั่งงาน (หรือ Job Sheet) เป็นเอกสารท่ีก าหนดรูปแบบ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติงานเพื่อ

ฝึกผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามท่ีวัตถุประสงค์ก าหนด 
3. ใบสั่งงานจึงต้องมีแผนงาน ค าสั่งและรายละเอียดต่าง  ๆ ให้ผู้เรียนได้ด าเนินการฝึก  ท้ังผู้ควบคุมก็

ต้องมีเกณฑ์ระบุไว้ในใบตรวจสอบว่าผลการฝึกท่ีพอใจ ใช้ได้น้ันเป็นอย่างไร ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้
ฝึกหัดได้ทราบด้วย 

4. การสร้างใบสั่งงานมีข้อค านึงถึงหลายประการ เช่น การครอบคลุมทักษะตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  
ระดับความยากของการฝึก วิ ธีการตรวจสอบ ความต่อเนื่อง ของการฝึกหรือชิ้นงานฝึกท่ีจะท าให้
เกิดความประหยัดและความปลอดภัย เป็นต้น 

5. ใบประลอง (Job Sheet) เป็นเอกสารก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการทดลองหรือประลอง  เพื่อ
ฝึกหัดหรือพิสูจน์ทราบผลทางทฤษฎีด้วยการทดลอง 

6. ใบประลองนอกจากจะต้องบอกรายละเอียดต่างๆให้ทราบว่ามีจุดประสงค์อย่างไรจะให้ทดลองอะไร 
เก็บข้อมูลและแปลผลอย่างไรแล้ว  จะต้องมีเอกสารระบุค าตอบท่ีถูกต้องหรือเกณฑ์เอาไว้ด้วยเพื่อ
การตรวจสอบ 

7. การออกแบบสร้างใบประลอง  (Lab Sheet) มีวิธีการเช่นเดียวกับการสร้างใบสั่งงาน  ท่ีจะต้อง
ค านึงถึงความสามารถ ท่ีจะฝึกหัดให้ผู้เรียนมีสมรรถ นะตามวัตถุประสงค์ก าหนด ด าเนินการอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 



    บทที่ 
 
 
 

 
การเรียนการสอน 
 

 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี  กล่าวถึง ความหมายของสื่อการสอน  ตัวอย่างสื่อท่ีนิยมใช้ในการเรียนการสอน  
ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้สื่อการสอน  แนวคิดเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกสื่อจากนามธรรมไปหา
รูปธรรม หลักการเลือกสื่อชนิดค าพูดค าบรรยาย  สื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  หุ่นจ าลองและของจริง  
ความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอน ข้อค านึงถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอน 

 
 

ความหมายของสื่อการสอน 
  

 
ผู้ส่ง ผู้รับ 

 
รูปที่ 78 สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร 

 

สื่อการสอน คือ สิ่งต่าง ๆ ท่ีใช้เป็นตัวกลางในกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ 
(ครูกับผู้เรียน) ซึ่งอาจเป็น ค าพูดค าเขียน รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือแม้กระท่ังสีหน้าท่าทาง 
 

สื่อ 

การสร้างสื่อ  
 



► บทที่ 13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน     
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จะใช้สื่อ
อะไรสอน 

 

สื่อที่ใช้กันในการเรียนการสอน 
สื่อแท้ท่ีจริงแล้วมีมากมายหลายรูปแบบ การน าไปใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง อย่างไรก็ดีหากจะ
มองโดยภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าสื่อท่ีใช้กันมาก  ได้แก่ ข้อมูลที่เสนอบนกระดานด า แผ่นใส แผ่นภาพ 
หุ่นจ าลอง ของจริง และสื่อผสมต่าง ๆ 

 

ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการใช้สื่อ 
การที่จะเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอนนั้น จะต้องพิจารณาดูก่อนว่ามีความจ าเป็นระดับไหน ท้ังนี้จะ  
ต้องมองไปหลาย ๆ ปัจจัยท่ีจะมาเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 
                                                  
 

 
 

รูปที่ 79 ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการเลือกใช้สื่อ 
 

(1) วัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชา โดยท่ีวัตถุประสงค์และเนื้อหาวิชามักจะไปด้วยกัน  กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดขอบเขตของเนื้อหาว่าควรมีขอบเขตปริมาณแค่ไหน เนื้อหาที่
ยากง่ายต่างกันย่อมต้องการสื่อในการส่งข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันด้วยหรือแม้แต่พฤติกรรม  
ตามวัตถุประสงค์ ย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงการจัดกิจกรรมการสอนและการใช้สื่อที่แตกต่างกัน 

(2) พื้นฐานความรู้ ของผู้เรียน พื้นฐานความรู้มีความส าคัญยิ่งต่อการรับรู้เนื้อหาใหม่ สื่อก็
เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประสบการณ์  และพื้นฐานความรู้ของ
ผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับสื่อแล้วก็ยากที่จะท าความเข้าใจเนื้อหาได้ 

(3) ความคุ้มค่าในการใช้   เรื่องนี้จะต้องน ามาพิจารณาด้วย  แม้จุดประสงค์หลักจะอยู่ที่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน  แต่ทว่าการลงทุนลงแรงท า สื่อ เวลาที่ใช้แสดง  จ านวนครั้งท่ีจะใช้ได้ 
งบประมาณท่ีต้องลงทุน ก็จะต้องน ามาพิจารณาด้วยว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใด 

(4) สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  การใช้สื่อหลายอย่างจ าเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ
ประกอบด้วย การพิจารณาเลือกใช้สื่อน้ัน  ๆ กับผู้เรียนกลุ่มดังกล่าว ณ สถานท่ี ใดต้องดู
ด้วยว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตามในประเด็นน้ี อาจต้อง
พิจารณาถึงการจัดเก็บและการน าออกใช้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

 

 

วัตถุประสงค์ 
เนื้อหาวิชา 

ความคุ้มค่า 
ในการใช้ 

พื้นฐานความรู้ 
และประสบการณ์ 

สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 



► บทที่ 13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน     
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แนวคิดในการพิจารณาเลือกสื่อ 
หลังจากได้พิจารณาคล่าว ๆ ในขั้นต้นถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา พื้นฐานความรู้และประสบการณ์
ผู้เรียน ความคุ้มค่าในการใช้ ต่อมาก็เป็นแนวคิดเบื้องต้น โดยพิจารณาจากสื่อเป็นนามธรรมไปหา
รูปธรรม 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

รูปที่ 80 แนวคิดในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ 
 

ค าพูด/ค าบรรยาย 
ค าพูด ค าเขียน หรือค าบรรยาย อาจเป็นการพูดด้วยปากเปล่าในชั้นเรียน การเขียนข้อความในกระดาษ 
หรือจัดท าเป็นเอกสารมีข้อพิจารณา  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 81 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อค าพูด/ค าบรรยาย 
 
 

ของจริง 

หุ่นจ าลอง 

ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพนิ่ง 

ค าพูด-ค าเขียน ข้อพิจารณาเบื้องต้น 

ค าพูด-ค าเขียน 

ค าอธิบายยาวต้อง 
การเรียบเรียง 

จัดท าเป็น 
เอกสาร 

ค าอธิบายยาวไม่ 
ต้องการเรียบเรียง 

ค าพูด 
ค าบรรยาย 

ข้อความสั้น ๆ 

เขียนแผ่นใส 
เขียนกระดาน 

รูปธรรม 

นามธรรม 



► บทที่ 13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน     
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ภาพนิ่ง 
ภาพ สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าข้อความ ดังค าพูดที่ว่า “ภาพ 1 ภาพ แทนค าพูดได้ เป็นพันค า”   
ภาพมีหลายแบบ การเลือกใช้ภาพแบบใดน้ันมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 82 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพนิ่ง 

 
ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพนั้นสามารถเลื่อนต าแหน่งจากจุดหนึ่งไปอีกต าแหน่งหน่ึงได้ หรือเป็นการ
เคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องก็ได้ มีข้อพิจารณาถึง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 83 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว 
 

ภาพนิ่ง 

ลายเส้น 3 มิติ 

เวลาเขียน 
มากกว่า 3 นาที 

ภาพสเก็ต 

 
จัดท าเป็น 
แผ่นใส 
แผ่นภาพ 

ลายเส้น 2 มิติ 

เวลาเขียน 
น้อยกว่า 3 นาที 

ภาพถ่าย 

 
จัดท าเป็น 
แผ่นใส 

ภาพสไลด์ เขียนใน 
กระดานด า 

จัดท าเป็น 
แผ่นใส 

ภาพเคลื่อนไหว 

เลื่อนอัตโนมัติ 

เลื่อนด้วยมือ 

ลายเส้น 

แผ่นใส 
แผ่นภาพ 

โมเดลฉายบน 
โอเวอร์เฮด 

เลื่อนด้วยมือ ภาพถ่าย 

 
ภาพยนต์ 
วิดีโอ 

 แผ่นภาพ 
แผ่นใส 

2 มิติ 3 มิติ 

เลื่อนอัตโนมัติ 

ภาพยนต์ 
วิดีโอ 



► บทที่ 13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน     
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หุ่นจ าลอง 
หุ่นจ าลอง ใช้สื่อความหมายในสิ่งท่ีต้องการจะให้เห็นรูปร่างลักษณะหรือการท างานคล้าย ๆ ของจริง 
มีหลักการในการใช้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 84 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อหุ่นจ าลอง 

 

ของจริง  
ของจริงในท่ีนี้ คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีท างานหรือใช้ท างานจริง  ๆ ได้ การน ามาใช้ประกอบหรือ
เป็นสื่อในการเรียนการสอน จะพิจารณาถึงขนาดเป็นหลัก ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 85 ข้อพิจารณาในการเลือกใช้สื่อของจริง 

 

ความต้องการในการใช้สื่อ 
เหตุผลในการใช้สื่อในการสอนนั้น เป็นเพราะความต้องการ ซึ่งความต้องการที่ว่านั้น ได้แก่  
1. เนื้อหายากแก่การท าความเข้าใจ   
2. ช่วยประหยัดเวลาในการสอน และ 
3. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น 
 
 
 
 

หุ่นจ าลอง 

แบบตายตัว เคลื่อนท่ีได้ 

แยกชิ้นได้ 

แยกชิ้นไม่ได้ 

ขับด้วยมือ 

ใช้มอเตอร์ขับ 

ของจริง 

แสดงในชั้นเรียน น านักเรียนไปดู 



► บทที่ 13 การสร้างสื่อการเรียนการสอน     
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ข้อค านึงถึงเกี่ยวกับสื่อ 
การเลือกใช้สื่อ นอกจากจะหวังผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังจะต้อง
พิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความคุ้มค่าทางวิชาการ 
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง 
3) ความประณีตของผลงาน 
4) ความคล่องตัวในการน าออกใช้และการเก็บ 
5) ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
 

สรุปบทเรียน 
1. สื่อ คือ สิ่งต่าง ๆ ท่ี ใช้เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่ง กับผู้รับ เพื่อใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สื่อ

ในการเรียนการสอนมีมากมาย ตั้งแต่การเขียนในกระดานด า การจัดท าเป็นแผ่นใส แผ่นภาพ 
หุ่นจ าลอง หรือของจริง 

2. การจะเลือกใช้สื่อในการเรียนการสอนมีข้อพิจารณาในเบื้องต้น ก็คือ 
2.1. วัตถุประสงค์การสอน/เนื้อหา 
2.2. พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ผู้เรียน 
2.3. ความคุ้มค่าในการใช้ 
2.4. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

3. แนวคิดในการเลือกสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อาจมองจากสื่อที่เป็นนามธรรมไปหาสื่อท่ีเป็น
รูปธรรมมากกว่าก็ได้ โดยพิ จารณาจากค าพูดค าเขียน ไปหาภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หุ่นจ าลอง
และของจริง 

4. การใช้สื่อนอกจากจะส่งเสริมผู้เรี ยนให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังจะช่วยประหยัด  
เวลาในการสอน และท าให้การเรียนน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการจะผลิตสื่อไปใช้ใน
การเรียนการสอนจริง ๆ จะต้องค านึงถึงในเรื่องความคุ้มค่าทางวิชาการ ค่าใช้จ่าย เวลา ความ
ประณีตและความปลอดภัยในการใช้สื่อต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสอบ 

เทียบกับเกณฑ์ 

คะแนนที่ได้ 

    บทที ่ 
 
 
การวัดผลและ 
ประเมินผลการเรียน 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของค าว่า “การวัดผล” และ “การประเมินผล ” การวัดและ
ประเมินผลการเรียนแบบการประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวม  แนวคิดและวิธีการ ในการวัดผลใน
รายวิชาภาคทฤษฎี สรุปผลเกี่ยวกับคุณภาพที่ดีของข้อสอบวิชาภาคทฤษฎี แนวคิดและวิธีการวัดผลใน
รายวิชาภาคปฏิบัติ รายละเอียดในการสร้าง การให้คะแนนและการประเมินผลงานปฏิบัติ วิธีการวัดผล
ในรายวิชาประลอง รายละเอียดในการสร้าง การตรวจให้คะแนนและการประเมินรายวิชาประลอง 
 

ความหมายของการวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล หมายถึง  การก าหนดค่าแทนคุณลักษณะท่ีต้องการจะวัด โดยใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพไปวัด
หรือไปตรวจสอบเช่น ใช้ข้อสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาในการท างานของผู้เรียน เป็นต้น  
 

 
 

  

 
แก้ปัญหา 

 

 
 

   วินิจฉัย ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 

รูปที่ 86 ลักษณะท่ัวไปของการวัดและประเมินผล 
 

ส่วนการประเมินผลน้ัน เป็นกระบวนการในการวินิจฉัยตัดสินคุณค่าคุณลักษณะที่ได้วัด มาเทียบกับ
เกณฑ์ว่าสมควรผ่านหรือไม่ผ่าน สอบได้หรือสอบตกในท านองนี้ ดังนั้น กระบวนการในการประเมินผล
จะต้องท าหลังจากได้มีการวัดผลมาก่อนแล้วเสมอ 

 

ความรู้ 



► บทที่ 14 การวัดและประเมินผลการเรียน      
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Course Final 
Exam Yes 

No 

 

การวัดและประเมินผลการเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การวัดและประเมินผลย่อย  (Formative Evaluation) เป็นการวัดและประเมินผลในระหว่างภาค

เรียน อาจเป็นหลังการเรียนการสอน 3-4 ครั้ง หรือจะบ่อยครั้งเท่าที่เห็นสมควรก็ได้ เป็นการ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ด้วยวิธีหน่ึง 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 87 การวัดและประเมินผลย่อย 
 

2. การวัดและประเมินผลรวม  (Summative Evaluation) ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนตอนปลายภาคเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อน าคะแนนมาจัดระดับและตัดสินว่า สอบได้หรือสอบ
ไม่ได้ ได้เกรดเท่าไร เป็นการประเมินความสามารถในภาพรวม 

 
Entry                     Exit    Qualified 
Behavior   Behavior  People 
 
                  

 
         
 

รูปที่ 88 การวัดและประเมินผลรวม 
 
3. แนวคิดและวิธีการในการวัดและประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการวัดและประเมินผลย่อยหรือการวัด

และประเมินผลรวม จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์การสอนท่ีก าหนดไว้ น่ันหมายความว่า 
การวัดจะต้องเป็นตัวแทนหรือครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การสอนท่ีได้ก าหนดไว้ ในทุกหัวข้อเรื่อง
หรือหากจะเป็นการวัดและประเมินผลในภาคปฏิบัติ ก็จะต้องให้ครบคลุมงานต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาหรือ
ฝึกหัดผ่านไปแล้ว 

4. การวัดและประเมินผลในรายวิชาทฤษฎี   เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลรายวิชาทฤษฎี
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบข้อเขียนอาจใช้ Test Blueprint ช่วยค านวณโครงสร้างและจ านวนข้อ 
ของแบบทดสอบตามเวลาที่ก าหนดก็ได้ สิ่ งส าคัญมากที่สุดอีกอย่างหน่ึงในการวัดและประเมินผล
การเรียนวิชาทฤษฎี ก็คือ คุณภาพของข้อสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของค าถาม 

 
 

บทเรียนท่ี  
1 

บทเรียนท่ี  
2 

บทเรียนท่ี  
3 

บทเรียนท่ี  
4 

บทเรียนท่ี  
n 

Formative E (1) 



► บทที่ 14 การวัดและประเมินผลการเรียน      
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ตัวอย่าง 
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการให้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ โดยการบรรยายและใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าว ซึ่ง จะเห็นได้ว่าค าถามแต่ละข้อมีระดับความยากที่แตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์   
หลังจากจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถอธิบายวิธีการเขียนเส้นและมุมต่าง ๆ ในงานร่าง
แบบโดยใช้ไม้ทีและไม้เซ็ตได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 
                30/60/90       45/45/90 
           ไม้ Set 
 
        ไม้ T 
 
เนื้อหา 
เราใช้ไม้ T และไม้ Set ขนาดมุม 30/60/90 และ 45/45/90 องศา ในการร่างแบบ โดยใช้ไม้  
T ลากเส้นแนวขนานหรือตั้งฉาก ส่วนไม้ Set น ามาประกอบไม้  T ในการท ามุม ขนาด  30 
องศา 60 องศา เช่น หากเราจะท ามุม 60 องศา กับเส้นขนาน เราก็ใช้ไม้  T ลากเส้นขนาน 
จากนั้นใช้ไม้  Set 60/30/90 องศา มาทาบและลากเส้นตามขอบมุม 60 องศา ก็จะได้มุม 60 
องศา ท่ีต้องการ เป็นต้น 
 

ข้อสอบ 
(1) เรามีวิธีเขียนมุม 60 องศา กับแนวระดับ ด้วยไม้ T และไม้ Set อย่างไร ? 
(2) จงอธิบายขั้นตอนการสร้างมุม 75 องศา กับแนวระดับด้วยไม้ T และไม้ Set ? 
(3) การสร้างมุม 15 องศา กับแนวระดับโดยใช้ไม้ T และไม้ Set มีวิธีการเขียนอย่างไร ? 
 

วิเคราะห์ 
(1) ข้อสอบข้อแรก มีค าถามเป็นลักษณะการฟื้นคืน (หรือ Recall) ถามในสิ่งที่ครูเคยสอน 

เคยถกปัญหานี้มาแล้ว ผู้เรียนในห้อง ส่วนใหญ่จะตอบได้ เป็นค าถามท่ีง่ายเพราะ เป็นแค่
การลอกเลียนเท่าน้ัน 

(2) ข้อสอบข้อท่ีสอง เป็นปัญหาใหม่ ยังไม่เคยถูกน ามาถกกันในชั้นเรียน แม้วิธีการเขียนจะ
อธิบายเช่นเดียวกับสิ่งที่ครูเคยสอน แต่ขนาดมุม 75 องศาไม่มีในไม้ Set ซึ่งการแก้ปัญหา
ท าโดยการรวม 30+45=75 องศา เป็นค าถามแก้ปัญหาที่ยากขึ้น 

 
 



► บทที่ 14 การวัดและประเมินผลการเรียน      
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(3) ข้อสอบข้อท่ีสาม เป็นค าถามใหม่ในลักษณะใหม่ ไม่เคยถูกถกกันมาก่อนเลย ท่ีส าคัญมุม 
15 องศา ของไม้ Set ก็ไม่มี ข้อสอบข้อนี้จะย ากกว่า 2 ข้อที่ผ่านมา การแก้ปัญหารูป
แบบเดิมไม่ได้แล้ว ข้อสอบข้อน้ีจึงวัดการส่งถ่ายความรู้ได้ 

ข้อสรุปของค าถามท่ียกตัวอย่างมา ก็คือ เราจะต้องพิจารณาค าถามให้มีความยากเหมาะสม
กับระดับของวัตถุประสงค์การสอน กล่าวคือ ถ้าวัตถุประสงค์เน้นการฟื้นคืน ข้อสอบก็วัดแค่
การฟื้นคืน ถ้าหากวัตถุประสงค์เน้นการประยุกต์ ข้อสอบก็จะต้องมีความยากสามารถวัดการ
ประยุกต์ความรู้ได้ 
 

วัตถุประสงค์   
หลังจากจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถอธิบายถึงความโตมุมลิ่มสกัดท่ีมีอิทธิพล 
ต่อแรงต้านการคัดแยกความแข็งวัสดุ แรงทีใ่ช้ตอก และอายุของคมตัด 
 
ข้อสอบ 
ให้เติมค าว่า อ่อน/แข็ง นาน/สั้น มาก/น้อย ลงในช่องว่างข้างล่าง 
 
 
 
จุดพิจารณา 

 

 
 

 

 

ความแข็งของวัสดุ   
แรงท่ีใช้ตอกสกัด   
แรงต้านจากเนื้อวัสดุ   
อายุการใช้งานคมตัด   

 
วิเคราะห์ 
ข้อสอบชุดน้ีวัดได้ครอบคลุมเงื่อนไขต่าง  ๆ ตามวัตถุประสงค์ เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ในส่วนท่ีวัด
ครอบคลุมเนื้อหา 

 

ข้อสอบ 
(1) รถยนต์นั่งโดยท่ัวไปท าด้วยโลหะอะไร ?  (ค าตอบ คือ เหล็กเหนียว) 
(2) นากเป็นโลหะผสมระหว่างอะไรกับอะไร ? (ค าตอบ คือ ทองค า+ทองแดง) 
(3) การศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปริญญาตรีต้องการครูท่ีมีวุฒิสูงกว่า ? 
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วิเคราะห์ 
(1) ค าถามข้อที่ 1 เป็นค าถาม ค่อนข้างกว้าง มีค าตอบถูกได้หลายค าตอบ  แม้ครูจะตั้งใจให้

ตอบเหล็กเหนียว แต่อาจมีผู้เรียนตอบโลหะอื่น ๆ และเป็นค าตอบที่ถูกด้วย 
(2) ค าถามและค าตอบในข้อ 2 ชัดเจนว่าต้องเป็นทอง ค ากับทองแดงเท่านั้นท่ี ผสมแล้วได้นาก 

ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ตรวจ หรือจะตรวจท่ีไหน ก็จะได้คะแนนคงท่ีแน่นอน 
(3) ค าถามข้อที่ 3 ค าตอบหาข้อสรุปจริง ๆ เชิงวิชาการไม่ได้ ตัดสินผลไม่ได้  เป็นค าถามท่ีไม่

มีคุณค่าทางวิชาการแต่ประการใด 
 

สรุป  
ในภาพรวมการสร้างข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
1. วัดตรงตามวัตถุประสงค์  โดยการพิจารณาท่ี 

1.1 ลักษณะการถามของข้อค าถาม 
1.2 ระดับความยากของข้อค าถาม 

2. ออกข้อสอบครอบคลุมเป็นตัวแทนท่ีดี 
3. ข้อสอบมีความเป็นปรนัย โดยการพิจารณาที่ 

3.1 มีค าถามชัดเจนอ่านตีความได้ตรงกัน 
3.2 การให้คะแนนคงท่ีแน่นอนไม่ว่าจะตรวจ  
    ท่ีไหน เม่ือใด หรือใครเป็นผู้ตรวจก็ตาม 

4. มีความสะดวกในการท า รวมถึงการตรวจให้คะแนนด้วย 
 

การวัดและประเมินผลวิชาปฏิบัต ิ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดผลและประเมินผลรายวิชาป ฏิบัติ จะต้องให้ผู้สอบได้ลงมือ ปฏิบัติกันจริง ๆ ทว่า
ในรายวิชาหน่ึง ๆ อาจมีการฝึกทักษะมากมาย มีหลายงานท่ี ท าการฝึก แต่การ วัดและประเมินผลมี
เวลาจ ากัด ดังนั้นการสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบัติจะต้องให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 

 

แบบทดสอบภาคปฏิบัต ิ
แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ แบบสอบซึ่งรวบรวมทักษะต่าง ๆ ไว้ในแบบทดสอบชุดเดียวกัน  
นอกจากนั้น จะต้องมีใบประเมินผลเพื่อใช้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 1. ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

 
รายวิชา :  ชั้นปีท่ี  :  
ชื่องาน  :  เวลาท า :  
 

วัสดุ St. 37  50 x 60 mm. ค าสั่ง : 
 

 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

ขั้นตอนการท างาน วัสดุ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ชื่อนักศึกษา  ผู้ควบคุม  
เวลาเริ่ม :             น.       เวลาเสร็จ :              น.       ใช้เวลา :                   นาที 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการท างาน 

ชื่อผู้ฝึกหัด เวลาที่ใช้ท า 

ชื่องาน 

แบบ/ภาพงาน 

ค าสั่ง 
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2. ส่วนประกอบของใบประเมินผล 
 

ใบประเมินผล 
 

 
ชื่องาน   :  ชั้นปีท่ี   :  
ชื่อผู้สอบ :  เวลาท า : นาที 
เวลาเริ่ม  :                         น. เวลาเสร็จ  :                      น. ใช้เวลา  :                           นาที 
 

วัสดุ St. 37 50x60 mm. 

 
 

จุดพิจารณา ผล
ขนาด 

ท าได้
คะแนน ตัวคูณ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

ชิ้นท่ี 1.      
1.      
2.      
3.      

      
ชิ้นท่ี 2.      

1.      
2.      
3.      
      
      

      
ผู้ตรวจ  วันท่ี  

 
 
 

ชื่อผู้ตรวจ ช่องใส่คะแนน 

ชื่องาน บันทึกเวลา 

แบบ/ภาพงาน 

จุดตรวจให้คะแนน 

ชิ้นท่ี 1 

ชิ้นท่ี 2 
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การให้คะแนนและประเมินผลงานปฏิบัต ิ
 

1. วิธีการให้คะแนน 
การให้คะแนนงานปฏิบัติ ท าได้ 2 ลักษณะ คือ การพิจารณาจุดต่าง  ๆ แล้วให้คะแนน  และโดยการใช้
เครื่องมือไปวัดแล้วให้คะแนน ซึ่งมีหลักการให้คะแนนดังนี้ 
 

(1) โดยการพิจารณาแล้วให้คะแนน (Subjective Valuation) 
เป็นการให้คะแนนโดยอาศัยการสังเกต  ใช้ความคิดเห็น ความรู้สึก  พิจารณาจุดที่วัดผล 
เช่น การเตรียมเครื่องมือ การใช้เครื่องจักร ความรับผิดชอบ ความสะอาด ความส าเร็จ 
ของงาน คุณภาพการใช้งาน เป็นต้น 

 
คะแนน คุณภาพผลงาน 

10 ผลงานดี ลักษณะส่วนใหญ่ดี ผลงานใช้งานได้ดี 
6 ผลงานพอใช้ ลักษณะพอใช้ ผลงานพอใช้งานได้ 
1 ผลงานไม่ดี ลักษณะไม่ดี ผลงานใช้งานไม่ได้ 
0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

 
(2) โดยการใช้เครื่องมือวัดเทียบแล้วให้คะแนน (Objective Valuation)  

เป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาที่ขนาดของงาน  (หรือชิ้นงาน ) จุดท่ีวัด เช่น ขนาดความ
ยาว ความหยาบผิว ขนาดมุม เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวัดไปวัดหรือตรวจสอบ
ขนาดได้ 

 
คะแนน คุณภาพผลงาน 

10 ขนาดอยู่ในพิกัดที่ก าหนดให้ 
7 ขนาดอยู่นอกพิกัดไม่เกิน  25% ของขนาดก าหนด 
3 ขนาดอยู่นอกพิกัดไม่เกิน  50% ของขนาดก าหนด 
1 ขนาดอยู่นอกพิกัดเกินกว่า 50% ของขนาดก าหนด 
0 กรณีไม่มีผลงานออกมาเลย 

 

2. ตัวคูณ (Factor) 
ตัวคูณ คือ ค่าน้ าหนักของจุดท่ีน ามาพิจารณา ด้วยเหตุท่ีชิ้นงานแต่ละชิ้นหรือการท างานแต่ละงานแต่
ละส่วนมีความส าคัญไม่เท่ากัน จุดท่ีเน้นมากจะมีน้ าหนักคะแนนความส าคัญมาก จุดท่ีไม่ค่อยส าคัญก็
จะมีน้ าหนักคะแนนน้อย โดยใช้ตัวคูณ 1-5 เพิ่มความส าคัญของแต่ละจุด 
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3. เวลาในการท างาน (Working Speed)  
เวลาที่ใช้ในการสอบปฏิบัติเป็นเวลาเฉลี่ยส าหรับการท างานน้ันให้ส าเร็จ อาจต่อเวลาสอบได้อีก แต่ไม่
ควรเกิน 10% ของเวลาก าหนด เวลาท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีผลต่อการให้คะแนน คือ 

(1) การเพิ่มจะเพิ่มเฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนจากการสอบ เกินกว่า 75% เท่านั้น 
(2) ในแต่ละ 2% ของเวลาที่เร็วหรือช้ากว่าเวลาก าหนด จะเพิ่มหรือลด 1 คะแนน 
(3) การเพิ่มหรือลดคะแนน ไม่ควรเกินกว่า 5 คะแนน ส าหรับผู้สอบแต่ละคน 

 
4. วิธีประเมินผลงานปฏิบัต ิ
การประเมินผล เป็นการจัดระดับว่าผู้เรียนคนน้ันมีความสามารถอยู่ในระดับใด ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ซึ่งหากเป็นการจัดระดับคะแนนจากค านวณเปอร์เซ็นต์ที่ท าได้จากการสอบ 
การค านวณท าได้ดังนี ้
 
   เปอร์เซ็นต์ที่ท าได้  =                   100  
 
 
ส่วนการเทียบเปอร์เซ็นต์กับเกณฑ์ มีดังน้ี 
 

เปอร์เซ็นต์ ระดับคะแนน คุณภาพผลงาน 
90 ขึ้นไป A ดีทุกจุด ใช้งานได้ ท างานได้ 
75 ถึง 89 B อยู่ในขั้นใช้ได้ และท างานได้ 
60 ถึง 74 C อยู่ในระดับปานกลาง 
30 ถึง 59 D อยู่ในระดับต่ า ใช้งานไม่ได้ 
ต่ ากว่า 30 F งานไม่ส าเร็จผล ไม่มีผลงานออกมา 

   
 

การวัดและประเมินผลวิชาประลอง 
จุดประสงค์ในวิชาประลองอาจมองได้ใน 2 แง่มุม คือ การเน้นทางฝึกทักษะในบางรายวิชา และการเน้น
พิสูจน์ทราบ ผลทางทฤษฎีในบางรายวิชา ดังนั้น ก็จะต้องพิจารณาว่าจะให้มีการวัดทักษะเป็นส าคัญ
หรือจะวัดภาคทฤษฎีเป็นส าคัญ หรือจะต้องท าทั้งสองอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนนเต็ม 



► บทที่ 14 การวัดและประเมินผลการเรียน      
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์   ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค 
 

116 
 

แบบทดสอบวิชาประลอง 
หากรายวิชาดังกล่าวนั้น เน้นการฝึกทักษะเช่นเดียวกับรายวิชาภาคปฏิบัติ การออกข้อสอบก็จะต้อง
ครอบคลุม Lab ต่าง ๆ ในแบบทดสอบชุดเดียวกัน และจะต้องมีใบประเมินผลประกอบด้วย ดังนี้ 
 

 1. ส่วนประกอบของแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบวิชาประลอง 
 

 
รายวิชา :  ชั้นปีท่ี  :  
ชื่องาน  :  เวลาท า : นาที 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง : 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
จุดท่ีวัดหรือตรวจสอบ เครื่องมือวัด-ตรวจสอบ ผล-ขนาด สรุปผล 

    
    
    
    
    
    
    

    
ชื่อนักศึกษา  ผู้ควบคุม  
เวลาเริ่ม :              น.       เวลาเสร็จ :              น.       ใช้เวลา :                  นาที 
 

 
 
 
 

ตารางใส่บันทึกมูล 

ชื่อผู้ฝึกหัด เวลาที่ใช้ท า 

ชื่องานประลอง 

แบบ/ภาพงาน ค าสั่ง 
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2. ส่วนประกอบของใบประเมินผล 
 

ใบประเมินผลวิชาประลอง 
 

 
รายวิชา :  ชั้นปีท่ี  :  
ชื่องาน  :  เวลาท า : นาที 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง : 
1.  
2.  
3.  
4.  

 

จุดท่ีวัดหรือตรวจสอบ เครื่องมือวัด-ตรวจสอบ ผล-ขนาด สรุปผล 
A. ขนาด 20 H7  เกจทรงกระบอก พอดี พอดี 
B. ขนาด 40.50 มม.  เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 40.55 มม. โตกว่าขนาดก าหนด 
C. ขนาด 20.15 มม. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 20.15 มม. เท่ากับขนาดก าหนด 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
ชื่อนักศึกษา  ผู้ควบคุม  
เวลาเริ่ม :                น.    เวลาเสร็จ :             น.       ใช้เวลา :                   นาที 
 

 
 
 

ค่าเกณฑ์ที่จัดท าไว้ 

ชื่อผู้ฝึกหัด เวลาที่ใช้ท า 

ชื่องานประลอง 

แบบ/ภาพงาน ค าสั่ง 
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สรุปบทเรียน 
1. การวัดผล หมายถึง การก าหนดค่าแทนคุณลักษณะท่ีต้องการจะวัด โดยใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพไป

ท าการวัด ส่วนการประเมินผล เป็นการวินิจฉัยตีค่าผลจากการวัดเทียบกับเกณฑ์ว่าใช้ได้หรือไม่ได้ 
สอบผ่านหรือไม่ผ่าน 

2. การวัดและประเมินผล การเรียน อาจท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ การวัดและประเมินผลย่อย  และการ
วัดและประเมินผลรวม ซึ่งมีจุดประสงค์ในการน าผลมาพิจารณาจัดระดับคะแนนในรายวิชานั้น ๆ 

3. การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎี  มีสิ่งท่ีต้องพิจารณาเกี่ยวกับค าถามของข้อสอบและ
แบบทดสอบ กล่าวคือ ข้อค าถาม ข้อสอบที่ใช้จะต้องวัดตรงตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมหรือเป็น
ตัวแทนท่ีดี มีความเป็นปรนัยและมีความสะดวกในการใช้ 

4. การวัดและประเมินผลวิชาปฏิบัติ จะต้องให้ผู้สอบลงมือปฏิบัติการจริง ๆ แบบทดสอบจะต้อง
ครอบคลุมทักษะของแต่ละงานในรายวิชา การตรวจให้คะแนนและการประเมินผลควรที่จะให้ผู้เรียน
ได้รับทราบข้อก าหนดต่าง ๆ ล่วงหน้า 

5. ส าหรับการวัดและประเมินผลวิชาประลอง ให้พิจารณาดูว่าจริง ๆ แล้วรายวิชานั้น เน้นทางการฝึก
ทักษะหรือการพิสูจน์ทราบผลทางทฤษฎีหรือทั้งสองอย่าง เพื่อที่จะได้ออกแบบทดสอบได้เหมาะสม
กับจุดประสงค์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บทที่
 
 

 
แผนบทเรียน 

 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระในบทน้ี กล่าวถึง ความหมายของแผนบทเรียน ความจ าเป็นของการมีแผนบทเรียน วิธีการ
จัดท าโครงการสอนก่อนการท าแผนบทเรียน ส่วนประกอบส าคัญ  ๆ ของแผนบทเรียน วิธี การเริ่มต้น
วางแผนบทเรียน วิธีการลงรายละเอียดในแผนบทเรียนด้านวัตถุประสงค์ การสอน การน าเข้าสู่บทเรียน 
การปฏิบัติการ และสิ่งท่ีแนบมาด้วยกับแผนบทเรียน 

 
 

ความหมายของแผนบทเรียน 
 

 

 
แผนบทเรียน (Lesson Plan) เป็นเครื่องมือก าหนดเอาไว้ล่วงหน้า
ก่อนจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย แผนบทเรียนท่ีใช้ในการเรียนการสอน
โดยท่ัว ๆ ไป เช่น วิชาทฤษฎีครั้งละ 3 คาบ ฝึกปฏิบัติ 7 คาบ 
โดยมีทฤษฎีหัวงาน 1 คาบและปฏิบัติงานอีก 6 คาบ เป็นต้น เป็ น
แผนบทเรียนท่ีใช้ส าหรับการสอนครั้งหน่ึง ๆ 

 
รูปที่ 89 แผนบทเรียนเป็นเครื่องมือชี้น าการสอน 

 

การวางแผนและจัดสร้าง  
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ความจ าเป็นของแผนบทเรียน 
 

   

  
 

รูปที่ 90 ความจ าเป็นของแผนบทเรียน 
 

หากจะถามว่าในหัวข้อน้ัน ๆ จะสอนอะไร แค่ไหน สอนอย่างไร จัดแบ่งเวลาสอนอย่างไร ปัญหาเหล่านี้
จะหมดไปหากครูผู้สอนได้มีการวางแผนและจัดท าแผนบทเรียนเอาไว้ล่วงหน้า  ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนเห็น
ขั้นตอนในการด าเนินการที่ชัดเจน  ช่วยให้เกิดความม่ันใจในการสอนและยังจะช่วยเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนในโอกาสต่อไปได้อีกด้วย 

 

การเตรียมการก่อนจัดท าแผนบทเรียน 
ก่อนจัดท าแผนบทเรียน  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครูผู้สอนจะต้องจัดวางโครงการสอนท้ัง
รายวิชาเอาไว้ก่อน  โดยการพิจารณาขอบเขตเนื้อหา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้สอดคล้อง
กับเวลาที่ก าหนดให้ของรายวิชานั้น ๆ 
 

โครงการสอน 
วิชา : งานวัดละเอียด 1 หน่วยกิต : 2(1-2) 
ครั้งที่ รายการสอน จ านวนคาบ หมายเหตุ 
1. เครื่องมือวัดและสอบขนาด/กฎโรงงานในงานวัด 3  
2. การวัดขนาดด้วยบรรทัดเหล็ก 3  
3. การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 3  
4. การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์วัดลึก 3  
5. การวัดขนาดด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก 3  
6. ฯลฯ   
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ส่วนประกอบของแผนบทเรียน 
แผนบทเรียนมีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาถึงส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญแล้ว อาจสรุปได้
ดังนี ้
 
 

แผนบทเรียน 
วิชา  ระดับ  
เรื่อง  เวลา  นาท ี
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ก. ความสามารถ ข. รายละเอียดระบุไว้ใน….. 
   
   
   
   
   
2. การน าเข้าสู่บทเรียน 
 ก. อุปกรณ์ช่วยสอน ข. ค าถามประกอบ 
   
   
   
   
3. การปฏิบัติการ 
 เวลา (x นาท)ี    
 หมายเลขวัตถุประสงค ์    
 ขั้นสนใจปัญหา    
  บรรยาย    
 ขั้นศึกษาข้อมูล ถามตอบ    
  สาธิต    
 ขั้นพยายาม     
 ขั้นส าเร็จผล     
  กระดานด า    
 อุปกรณ ์ แผ่นใส    
 ช่วยสอน ของจริง    
  ใบงาน    
  ใบทดสอบ    
4. สิ่งที่แนบมาด้วย 
 

รายละเอียดของวิชา 

รายการวัตถุประสงค์ 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
รายละเอียดการปฏิบัติการ 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย 
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ข้อค านึงถึงในการ 
แบ่ง MIAP 

 

การวางแผนบทเรียน 
 

ในการวางแผนการสอนหรือแผนบทเรียนน้ัน เบื้องต้นจะต้องพิ จารณาก่อนว่า จะจัดการเรียนการสอน
เป็นกี่ MIAP (กี่รอบ) เช่น ในเวลา 150 นาที ส าหรับวิชาภาคทฤษฎี อาจแบ่งเป็น 3 MIAP เป็นต้น 

 
           0                   50     100         150 
 
 
 
 
       150 นาที 
 
  หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ ที่มีทฤษฎี 1 คาบ และปฏิบัติ 3 คาบ 
 

           0            50           100   150                   200 
 
 
 
 
       200 นาที 
 

รูปที่ 91 การแบ่ง MIAP ในแผนบทเรียนของรายวิชาต่าง ๆ 
 

จากนั้น จึงมาพิจารณาดูว่าจ านวน MIAP กับวัตถุประสงค์การสอนท่ีแบ่งไว้ในแต่ละ MIAP 
มีความเหมาะสมกันจริงหรือไม่ หาก เห็นว่าทุกสิ่งมีความสอดคล้องกันดีแล้ว จึงมาลงรายละเอียดในใบ
แผนบทเรียน 

 

  
 

   
หากแบ่ง MIAP ย่อยมากเกินไป จะท าให้ช่วง I และ A ลดลง และกิจกรรมในขั้นต่าง ๆ จะต้องเร่งรัด
มากขึ้น นั่นหมายถึง จะต้องแยกใบงานมากขึ้นด้วย หากแต่แบ่งน้อย MIAP ช่วงเวลาให้เนื้อหาจะยาว
อาจท าให้ความตั้งใจของผู้เรียนลดลง 
 
 

MIAP 
(1) 

MIAP 
(2) 

MIAP 
(3) 

MI A P 
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การลงรายละเอียดในแผนบทเรียน 
 

1. วัตถุประสงค์   
ให้เขียนวัตถุประสงค์การสอน (หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ) และระบุรายละเอียดท่ีอยู่ของเนื้อหา ใน
ใบเนื้อหาและใบงาน 

 

แผนบทเรียน 
วิชา   : Technical Drawing I ระดับ : ปวช. 1 
เรื่อง  : Section เวลา : 150 นาที 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ก. ความสามารถ ข. รายละเอียดระบุไว้ใน….. 
 1. บอกเหตุผลและความจ าเป็นในการ Section ได ้ IS 1 
 2. บอกหลักการเขียนภาพตัดเต็มได้ IS 2 
 3. เขียนภาพฉาย Full Section จากภาพ 3 มิติที่ก าหนดให้ WS 1, TS 
 4. บอกหลักเกณฑ์ในการเขียนภาพตัดครึ่งได้ IS 3 
 5. เขียนภาพฉาย Half Section จากภาพ 3 มิติที่ก าหนดให้ได้ WS 2, TS 
 6. บอกหลักเกณฑ์ในการเขียนภาพตัด Partial Section ได ้ IS 4 
 7. เขียนภาพฉาย Partial Section จากภาพ 3 มิติที่ก าหนดได้ WS 3, TS 
   

 
2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

  เป็นการสร้างความสนใจเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนในช่วงเวลาสั้น ๆ 
 

2. การน าเข้าสู่บทเรียน 
 ก. อุปกรณ์ช่วยสอน ข. ค าถามประกอบ 
 

 

 
 ชิ้นงาน A มีรูปทรงภายใน 

เป็นอย่างไร 
 รูปทรงภายในชิ้นงาน B  

เป็นอย่างไร 
 จากภาพเห็นเม็ดมะนาวกี่เม็ด 
 

 
 
 

A B 
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2. การน าเข้าสู่บทเรียน 
 ก. อุปกรณ์ช่วยสอน ข. ค าถามประกอบ 
 

 

 รูปภายนอกของชิ้นงาน C 
เป็นอย่างไร 

 การตัดควรตัดอย่างไร จึงจะ 
   เห็นท้ังรูปร่างและภายใน 
 

 

 

 สิ่งท่ีต้องการแสดงในการตัด 
ชิ้นงานน้ี คือ อะไร 

 ดังนั้น การตัดชิ้นงาน 
   ควรจะตัดแนวไหน 
 

 

3. การปฏิบัติการ 
การปฏิบัติการ เป็นการลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ MIAP คือ หมายเลข
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียนรู้ และสื่อที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ 
 

3. การปฏิบัติการ 
 เวลา (x นาที)           0 50 100 150 
 หมายเลขวัตถุประสงค์ 1-2-3 4-5 6-7 
 ขั้นสนใจปัญหา             
 

ขั้นศึกษา 
ข้อมูล 

บรรยาย             
 ถามตอบ             
 สาธิต             
 ขั้นพยายาม              
 ขั้นส าเร็จผล              
  กระดานด า             
 อุปกรณ์ แผ่นใส             
 ช่วยสอน ของจริง             
  ใบงาน             
  ใบทดสอบ             
4. สิ่งท่ีแนบมาด้วย   IS 1-3, WS 1-3, OHP 1 แผ่น ของจริง 

 

C D 

E 
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4. สิ่งที่แนบมาด้วย 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยกับใบแผนบทเรียน เป็นการระบุ เอกสารและสื่อท้ังหมดท่ีใช้ในการ เรียนการสอนตาม
แผนบทเรียนน้ัน ๆ อาจได้แก่สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 ใบเนื้อหา (หรือใบสรุปเนื้อหา) 
 ใบงาน (หรือแบบฝึกหัด) 
 ใบทดสอบท้ายบทเรียน  
 ใบสั่งงานและใบประเมินผล 
 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ทดลอง 
 ฯลฯ 

โดยเขียนรหัสแทน เช่น IS 1-3, WS 1-3, TS แผ่นใส 2 แผ่น, Chalk Board Layout 1 แผ่น เป็นต้น 
 
 

3. การปฏิบัติการ 
 เวลา (x นาที)           0 50 100 150 
 หมายเลขวัตถุประสงค์ 1-2-3 4-5 6-7 
 ขั้นสนใจปัญหา             
 

ขั้นศึกษา 
ข้อมูล 

บรรยาย             
 ถามตอบ             
 สาธิต             
 ขั้นพยายาม              
 ขั้นส าเร็จผล              
  กระดานด า             
 อุปกรณ์ แผ่นใส             
 ช่วยสอน ของจริง             
  ใบงาน             
  ใบทดสอบ             
4. สิ่งท่ีแนบมาด้วย  IS 1-3, WS 1-3, OHP 1 แผ่น ของจริง 

 
    สิ่งท่ีแนบมาด้วย 
 

ตัวอย่างแผนบทเรียน (หน้าต่อไป) 
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แผนบทเรียน 
วิชา   ทฤษฏีช่างเบื้องต้น 
เรื่อง  คมตัดและสกัด 

ระดับ   ปวช. 1 
เวลา 120 นาที 

1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   ก. ความสามารถ ข. รายละเอียดระบุไว้ใน 

1. จ าแนกความแตกต่างระหว่างงานปาดผิวและงานตัดเฉือนได้ IS-1 , WS-1 ข้อ 1-2 /TS   
2. อธิบายถึงอิทธิพลของขนาดมุมลิ่ม ท่ีมีผลต่อแรงตัดเฉือนและ IS-1 , WS-1 ข้อ 3-4 /TS 
อายุการใช้งานของคมตัด  

3. ให้ความหมายและแสดงต าแหน่งมุมคาย มุมลิ่มและมุมหลบ IS-2 , WS-1 ข้อ 5    /TS 
4. อธิบายถึงส่วนประกอบคมตัดที่มีผลโดยตรงต่อมุมหลบ IS-2 , WS-2 ข้อ 1    /TS 
5. เลือกใช้ชนิดสกัดที่เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท IS-3 , WS-2 ข้อ 2-3 /TS 
6. เลือกใช้สกัดท่ีมีมุมลิ่มเหมาะสมกับวัสดุงานช่างท่ัวไป IS-3 , WS-2 ข้อ 2    /TS 

  
2. การน าเข้าสู่บทเรียน 

ก. อุปกรณ์ช่วย ข. ค าถามประกอบ 
(1) แตงกวา, มีดปอก (แสดงการปอก, หั่น) - สิ่งท่ีครูแสดงมีอะไรที่ต่างกันบ้าง 

- อันไหนมีเศษ อันไหนไม่มีเศษ  
(2) ภาพ A               B - การตัดเฉือนภาพ A ต่างจาก B อย่างไร ? 

- ภาพไหนท าให้เกิดเศษชิ้นงาน ? 
3. การปฏิบัติการ 
เวลา (นาที)               0 50 100 120 
หมายเลขวัตถุประสงค์ 1-3 4-6 1-6 
ขั้นสนใจปัญหา          

 
ขั้นศึกษาข้อมูล      

บรรยาย          
ถามตอบ          

สาธิต          
ขั้นพยายาม          
ขั้นส าเร็จผล          

กระดานด า          
แผ่นใส           

อุปกรณ์ช่วยสอน   ของจริง           
ใบงาน          

ใบทดสอบ          
4. สิ่งที่แนบมาด้วย       IS 1-3,  WS 1-2,  TS 1 ,  OHP 1,  Chalkboard Layout   
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ใบเนื้อหาที่ 1 
 

1. งานปาดผิวและงานตัดเฉือน 

 

 
 
 
 

 
 
 

จุดพิจารณา 

 

 
งานปาดผิว 

 
งานตัดเฉือน 

 

แนวแรง เอียงท ามุม ตั้งฉาก 
เศษวัสดุ มี ไม่มี 
แรงท่ีต้องการ น้อย มาก 

 
2. อิทธิพลของมุมลิ่มต่อแรงที่ใช้ตัดและอายุการใช้งานของสกัด 

 
 
 
 

 
 
 

จุดพิจารณา 
 

 
 

 

 ใช้แรงตอก น้อย มาก 
 การตัดแยก แยกได้ดี แยกไม่ดี 
 อายุใช้งาน สั้น (ท่ือง่าย) นาน (ท่ือยาก) 
 แรงต้านชิ้นงาน น้อย มาก 

 
 

 

คมตัด 
มุมลิ่ม ผิวแยก 

รอยตัด 
รอยย่น 
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ใบเนื้อหาที่ 2 
 
3. มุมต่าง ๆ ของสกัด 
 
 

 
 
 

 
 
 

   =  มุมหลบ  ลดการเสียดสีผิวงาน 
  =  มุมลิ่ม    ตัดเฉือนชิ้นงาน 
   =  มุมคาย   ส าหรับคายเศษ 

 
       มุม    +   +     =  90 องศา 

 
 
4. อิทธิพลของมุมฟรีหรือมุมหลบ 
 
 
 

 
 
 

จุดพิจารณา   

 

 มุมฟรีมาก มุมฟรีน้อย 
เกิดจากตั้งสกัด ชันเกินไป เอนราบเกินไป 
เศษโลหะ หนาขึ้น บางลง 
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ใบเนื้อหาที่ 3 
 

5. ชนิดของสกัดและที่ใช้งาน 
คมตัดท่ีปลายของสกัดต้องแข็งกว่าเนื้อโลหะท่ีจะตัด ฉะน้ัน สกัดส่วนมากจึงท าด้วยเหล็กกล้าที่ใช้ส าหรับ
ท าเครื่องมือ คมตัดจะถูกชุบให้แข็ง ตรงปลายสุดของสกัดจะแข็งมากท่ีสุด ความแข็งนี้ค่อย ๆ ลดลงจนถึง
โคน ท้ังนี้เพื่อให้สกัดรับแรงตอกจากค้อนได้ดี ตรงโคนของสกัดจะต้องอ่อนเพื่อท่ีจะได้ไม่เกิดสะเก็ดเวลาใช้
ค้อนตอกลงไป ตรงตัวสกัดซึ่งเป็นท่ีจับจะมนโค้งเอาไว้เพื่อให้จับได้ง่าย สกัดซึ่งต้องการความทนทานสูงจะ
ท าด้วยเหล็กผสมโครเมียม-วาเนเดียม 

 
 

 

สกัดปลายแบน ใช้ในการตัด ถากผิวโลหะ 
ตกแต่งงานหล่อหรือรอยเชื่อม 

 

 

สกัดปลายมน ใช้สกัดแผ่นโลหะในแนวโค้ง 
 

 

สกัดปากจิ้งจก ใช้ส าหรับเซาะร่อง 
 

 

สกัดปลายเซาะ ใช้ส าหรับเซาะร่องบนผิวโค้ง 
 

 

สกัดปลายบาน ใช้ส าหรับทะลวงแผ่นโละท่ี 
เจาะไว้ให้เป็นรู 

 

สกัดปลายตัด ใช้ส าหรับตัดแผ่นโลหะหรือโลหะขึ้นรูป 

 
 

6. การเลือกมุมลิ่มให้เหมาะสมกับวัสดุงาน 
 

 ขนาดความแข็ง ชนิดของวัสดุงาน ขนาดมุมลิ่ม  
วัสดุแข็ง เหล็กผสม เหล็กท่ีมีส่วนผสมคาร์บอน 60 - 70 
แข็งปานกลาง ทองบรอนซ์ หรือทองเหลือง 50 - 60 
วัสดุอ่อน ตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง 20 - 40 
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ใบงานที่ 1 
 

วิชา ทฤษฎีช่างเบื้องต้น 
ช่ือ ........................................................ 

 

      เรื่อง คมตัดและสกัด 
      ช้ัน   ปวช.   ปีที่ 1     

 

1. เลือกค าตอบที่ก าหนดให้ทางขวามือ มาใส่ในช่องว่างด้านซ้ายมือ 
 

 

ลักษณะท่ีเกิดขึ้นในงานตัด 
ก. รอยย่น 
ข. ผิวตัด 
ค. ผิวแยก 
ง. เนื้อท่ีเผื่อ 

2. จงบอกลักษณะงาน "ตัด / ปาดผิว" ลงในช่องว่าง 
การตัดด้วยกรรไกร   
การตัดด้วยเลื่อย 
การตัดงานด้วยสกัด       

เป็นงาน........................................................................................ 
เป็นงาน........................................................................................ 
เป็นงาน........................................................................................ 

3. มุมลิ่มใหญ่ใช้กับงานท่ีเป็นวัสดุ "อ่อน - แข็ง" 
4. วัสดุอ่อนควรใช้เครื่องมือท่ีมีมุมลิ่ม "ใหญ่ - เล็ก" 
5. จงสเก็ตภาพ แนวการออกแรง มุมลิ่ม มุมฟรี และมุมคาย ลงในภาพข้างล่าง 

 

 
 
มุมลิ่ม ( ) 
มุมฟรี ( ) 
มุมคาย ( )  
ทิศทาง ( ) 

 
6.   มุมคายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ                  "วัสดุงาน - วัสดุมีด" 
7.   ส าหรับวัสดุเหนียวจะใช้เครื่องมือตัดที่มีมุมคาย    "น้อย - มาก" 
8.   ส าหรับวัสดุเปราะจะใช้เครื่องมือตัดท่ีมีมุมคาย     "น้อย - มาก" 
9.   อายุการใช้งานของคมตัดจะยิ่งยาว ถ้าหาก        "มุมคาย - มุมลิ่ม - มุมฟรี"   โตขึ้น 

10.  ในงานสกัดหากตั้งสกัดให้เกิดมุมฟรีมากมุมตัดจะ   "น้อย - มาก" 
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ใบงานที่ 2 
 

วิชา ทฤษฎีช่างเบื้องต้น 
ช่ือ .......................................................... 

 

      เรื่อง คมตัดและสกัด 
      ช้ัน   ปวช.   ปีที่ 1     

 

1. ขีดเส้นใต้ข้อความตามลักษณะการใช้งานสกัดปาดผิวชิ้นงาน 
 ลักษณะซึ่งเกิดจาก 

การวางสกัด 

  

 

มุมฟรีตั้งสกัด “มากไป / น้อยไป” “มากไป / น้อยไป” 
เกิดจากตั้งสกัด “ชันไป / ราบไป” “ชันไป / ราบไป” 
เศษโลหะ “หนาขึ้น / บางลง” “หนาขึ้น / บางลง” 

 

2. จงตอบค าถามโดยเติมค าที่เหมาะสมลงในช่องว่างต่อไปนี้ 
 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด................ 
มีมุมลิ่ม............... 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............... 
มีมุมลิ่ม.............. 

 

 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด................ 
มีมุมลิ่ม............... 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............... 
มีมุมลิ่ม.............. 

 

 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด................ 
มีมุมลิ่ม............... 

 

วัสดุ : เหล็ก 
ใช้สกัด............... 
มีมุมลิ่ม.............. 

 

3. จงสเก็ตภาพล าดับขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานข้างล่างด้วยการใช้สกัด พร้อมท้ังบอกชื่อสกัด 
ท่ีใช้ในการท างาน 

ชิ้นงานเตรียม  

 
 

ชิ้นงานส าเร็จ 
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ใบทดสอบ 
วิชา ทฤษฎีช่างเบื้องต้น 
ชื่อ ..................................................... 

      เรื่อง คมตัดและสกัด 
      ช้ัน   ปวช.   ปีที่ 1     

 

ค าสั่ง    จงเติมค าหรือขีดเส้นใต้ข้อความท่ีถูกต้อง 
1. จงบอกลักษณะงานท่ีใช้สกัด เพื่อ "ตัด - ถาก" ลงในช่องว่างข้างล่าง 
 

 

 
--------------------- 

 

 
--------------------- 

2. จงบอกชื่อของสกัดที่ใช้งานตามรูป  
 

    
 ------------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- 
3. จงเลือกเติมค าว่า "เหล็กเหนียว - อลูมิเนียม" และ  "ได้ดี -  ไม่ดี" ลงในช่องว่างข้างรูป 
  

  
 ส าหรับโลหะชิ้นงาน   
 ต้านทานแรงทิ่มแทง   
4. จงบอกชื่อมุมต่าง ๆ ของสกัด 
 

 

 
มุม A คือ ........................ 
มุม B คือ ........................ 

 
มุม C คือ .......................... 
3 มุมรวมกัน............องศา 

5. มุมฟรีเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ลด.........................ระหว่างคมตัดกับชิ้นงาน   เศษโลหะจะหลุดจากผิวงานได้
ง่าย ถ้าหากว่ามุม.....................ใหญ่ อายุการใช้งานของสกัดจะมากขึ้นถ้าหากมุม....…..........โต อายุการใช้
งานของคมตัด หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการ................................. เครื่องมือสองครั้ง 

6. ระหว่างท่ีท าการสกัด หากเราวางสกัดชันมากจะมีผลท าให้มุม ...........................เพิ่มขึ้น และเศษท่ีออกมา
จะ "บางลง - หนาขึ้น" ทุกขณะ 

7. รูปทางขวามือ แสดงถึงการใช้สกัดเพื่อ "ขัน - คลาย"  
   โดยวิธีการ "ผ่านัต - หมุนนัต" ออกจากชิ้นงาน  
8. สกัดที่หัวเยินเป็นดอกเห็ดต้องเจียรไนท้ิง เพราะ................................................................................ 
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แผนร่างกระดานด า 
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แผ่นใส 

 
 สกัดที่ใช้ส าหรับ มุมลิ่ม  

วัสดุแข็ง เหล็กผสม เหล็กมีส่วนผสมคาร์บอน 60-70 
ปานกลาง ทองบรอนซ์ หรือทองเหลือง 50-60 
วัสดุอ่อน ตะก่ัว อลูมิเนียม ทองแดง 20-40 
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สรุปบทเรียน 
1. แผนบทเรียน มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ เรียนการสอน โดยจัดท า 1 แผนบทเรียนต่อ

การสอน 1 ครั้ง เช่น สอนทฤษฎี 3 คาบ ใน 1 ครั้ง ก็จะต้องมีแผนบทเรียน 1 ชุด เป็นต้น 
2. แผนบทเรียนประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๆ กล่าวคือ มีรายการวัตถุประสงค์ การน าเข้าสู่บทเรียน 

การปฏิบัติการ ซึ่งจะแสดงเวลาของการแบ่ง MIAP การจ าแนกวัตถุประสงค์ กระบวนการสอนใน
แต่ละ MIAP และสิ่งที่แนบมาด้วย ท่ีพร้อมส าหรับการสอนจริง ๆ ได้เลย 

3. แผนบทเรียน นอกจากจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังจะช่วยให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงตามรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 
 
 
การทดลองใช้และ 
การประเมินผลรายวิชา 

 
 

เนื้อหาในบทนี้ กล่าวถึง เหตุผลของความจ าเป็นท่ีต้องมีการทดลองใช้  และปรับปรุงแก้ไขบทเรียนหรือ
รายวิชาท่ีพัฒนา ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวบ่งบอกว่า “บทเรียนดีมีคุณภาพ ” กระบวนการในการทดลองใช้
และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน  เหตุผลของความจ าเป็นท่ีต้องมีการใช้จริงและประเมินผลบทเรียน  (หรือ
รายวิชา) ปัจจัยส าคัญในการเตรียมการก่อนการใช้จริงและประเมินผล วิธีการเก็บข้อมูล การแปลผล
คุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน  

 

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

 
 

รูปที่ 92 กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
 

หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาออกแบบบทเรียนใหม่ท้ังรายวิชาแล้ว จ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ทดลองใช้กับชั้นเรียนในขั้นต้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่องอยู่ เม่ือเรียบร้อยแล้วจึง
ด าเนินการใช้จริงกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการประเมินผลดูว่าบทเรียนต่าง ๆ ในวิชาที่เลือก
พิจารณานั้นมีคุณภาพเพียงใด 
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สิ่งที่จะบ่งบอกว่าบทเรียนด ี
 

แน่นอนท่ีสุดว่า สิ่งท่ีจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบทเรียนน้ัน  ๆ ดีหรือไม่ อยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียน กล่าวคือ  
หากบทเรียนมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจะต้องสูงกว่าเดิม 
 

 
 
 
 
 
        0   50   100   คะแนนเฉลี่ย 

รูปที่ 93 คะแนนเฉลี่ยเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของบทเรียน 
 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนประกอบอื่น ๆ ก็น่าจะต้องพิจารณาด้วย เช่น กิจกรรมในการเรียนการสอนก็ควร
จะต้องมีด้วย คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วม บทเรียนส่งเสริมให้เกิดการคิดแก้ปัญหาหรือแม้แต่จะ
ช่วยให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย  เป็นต้น 

 

การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 
 

 
 

รูปที่ 94 การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 
 

การทดลองใช้ท าได้ใน 3 ลักษณะ คือ ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ  หรือทดลองกับกลุ่มย่อย  ๆ หรือ
ท้ังสองอย่างควบคู่กันไป 
 
 

บทเรียนแบบเดิม 

บทเรียนแบบใหม่ 
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1. การให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ 
 
        Yes 
 
                No 
         
 
 
 

 

รูปที่ 95 การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียน 
 

ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในวงการดังกล่าว จ านวน 3-5 คน 
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษ าที่ใช้ ผู้พัฒนาอาจน าเอกสารไป ชี้แจงถกปัญหากับ  
Expert หรือจัดท าเป็นเอกสารพร้อมแบบสอบถามให้ Expert ประเมินก็ได้ 
 
2. การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย 

 
 

           Yes 
 
                       No 
         
 
 
 
 

รูปที่ 96 การทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย 
 

การทดลองกับกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยในท่ีนี้ หมายถึง ผู้เรียนท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับประชากรท่ีเราจะน า
บทเรียนไปใช้ การทดลองเป็นการน าบทเรียนไปใช้กับกลุ่มท่ีเลือกมา 1 กลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนเก็บข้อมูล
ด้วยผู้พัฒนาเอง อาจมีแบบสอบถามความเห็นในการเรียนด้วยก็ได้ 

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือจากการทดลองใช้กับกลุ่มย่อย หากมีส่วนบกพร่องเล็กน้อยก็ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย รอการใช้จริงและประเมินผลต่อไป หากมีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขมากก็จะต้อง
กลับไปทบทวนในขั้นการออกแบบอีกครั้งหน่ึง 

 
 
 

รายวิชา 
ท่ีพัฒนา 

ผล Expert 
ตรวจสอบ 

ใช้จริงและ 
ประเมินผล 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

รายวิชา 
ท่ีพัฒนา 

ผลการ
วิเคราะห ์

ใช้จริงและ 
ประเมินผล 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

ใช้กับ 
กลุ่มทดลอง 
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การใช้จริงและประเมินผล 
 

 
 

รูปที่ 97 การใช้บทเรียนจริงและการประเมินผล 
 

การใช้จริงและประเมินผล เป็นกระบวนการสุดท้ายในการออกแบบและพัฒนาบทเรียน เพื่อการพิสูจน์
ทราบว่า เมื่อได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนจริงแล้วผลเป็นอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน ซึ่งมีสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาถึง  ดังนี้ 

 

(1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างในท่ีนี้ เป็นกลุ่มผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นตัวแทนประชากรท้ังหมดได้  
หากแต่ประชากรมี จ านวนมากอาจท ดลองมากกว่า 1 กลุ่มก็ได้  โดยใช้วิธีทางสถิติมา ช่วยในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างก็ได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 98 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

หากพิสูจน์ได้ว่า 1X  ถึง 8X  ไม่แตกต่างกัน จะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อการ
ประเมินผลก็ได้  หรือถ้าท าได้น าผู้เรียนจากทุก ๆ กลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มตัวอย่างก็ได้ 
 
 

ช่างอิเลกฯ 
2X  

ช่างยนต์ 
3X  

ช่างเชื่อม 
4X  

ช่างเขียนแบบ 
5X  

ช่างไฟฟ้า 
1X  

ช่างก่อสร้าง 
6X  

ช่างจิ๊ก 
7X  

ช่างกลโรงงาน 
8X  
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(2) เครื่องมือที่จะใช้วัดและตรวจสอบผล 
 

เครื่องมือท่ีจะใช้กันจริง ๆ มีท้ังในส่วนของบทเรียน  และส่วนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การวัดและตรวจสอบผล ด าเนินการดังนี้ 
 
                     

 
 

                                             
 
       
         
 
 

 
รูปที่ 99 เครื่องมือวัดและประเมินผลในการใช้บทเรียน 

 
ส่วนท่ี (1) คือ แบบทดสอบวัดพื้นฐานก่อนเรียน  เพื่อดูว่าผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้อยู่ที่ไหน

เพียงพอหรือไม่ท่ีจะศึกษาในวิชาหรือบทเรียนท่ีพัฒนา ส่วนท่ี (2) คือการวัดผลสัมฤทธิ์โดยรวมจากการ
เรียน และในส่วนท่ี (3) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือคุณภาพของบทเรียนซึ่งจะมีแบบฝึกหัด
ใบสั่งงาน แบบทดสอบย่อยอยู่ภายในบทเรียน 

 
 แบบทดสอบก่อนเรียน (Prerequisite Test Item) เป็นแบบทดสอบวัดพื้นความรู้ของผู้เรียน
ก่อนเข้าเรียน มี 2 นัย ในการจัดท า คือ 

 
นัยท่ี 1. วัดเฉพาะพื้นฐานจริง ๆ และให้มีการช่วยเสริมเพื่อเข้าสู่บทเรียนใหม่ 
นัยท่ี 2. เป็นการวัดเพื่อให้ทราบความรู้ความสามารถก่อนเรียนไว้เทียบกับหลังเรียน 
         ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ Post-Test 
 

 
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เป็นแบบทดสอบที่จะต้องมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กล่าวคือ 
จะต้องมีความเที่ยงตรงสูง (Validity) อ านาจการจ าแนกสูง (Discriminating Power) มีดัชนีความ
ยาก (Difficulty Index) อยู่ในเกณฑ์และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สูงด้วย 

 
 
 

รายวิชา 
ท่ีพัฒนา 

บทเรียน 
ซ่อมเสริม 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

1 

2 3 

พฤติกรรมก่อนเรียน พฤติกรรมหลังเรียน 
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  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีจะใช้เป็น Post-Test ด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         
                 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 100 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 
เครื่องมือเก็บข้อมูลในบทเรียนต่าง ๆ น้ัน ผู้พัฒนาจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าบทเรียนต่าง ๆ ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด สิ่งท่ีจะต้องจัดความพร้อมไว้ก่อน คือ  ใบงาน (Work Sheet 
หรือ Exercise Sheet) ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบประลอง (Lab Sheet) ซึ่งจะต้องพิจารณาตาม
หลักการสร้างด้วย (ดูบทเรียนท่ี 10-11) 

 
 
 

เริ่ม 

วางแผนเพื่อสร้างข้อสอบ 

สร้างแบบทดสอบฉบับร่าง 

ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 

สร้างแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ 

จบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ผลวิเคราะห์ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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(3) กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

(3.1) ในส่วนภาพรวมท้ังรายวิชา เป็นการวัดผลก่อนและหลังเรียน 
 

                     
 
 

                                             
 
       
         
 
 

 
รูปที่ 101 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

หากเป็นการพิสูจน์ทราบว่า ตลอดท้ังบทเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเท่าไร ท าได้โดยเอาผล
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (1) และหลังเรียน (2) มาเปรียบเทียบกัน  

 
(3.2) ในส่วนรายละเอียดในแต่ละบทเรียน เป็นการวัดความก้าวหน้าในการเรียน 

 

 
                               

 

                                             
 
       
         
 

 
รูปที่ 102 การวัดความก้าวหน้าในการเรียน 

 

ข้อมูลจากใบงาน (Work Sheet) (1) บ่งบอกว่าการให้เนื้อหาโดยวิธีการที่ได้พิจารณานั้น 
ส่งผลให้ผู้เรียนความก้าวหน้าในการเรียนเพียงใด ค่าเฉลี่ยที่สูงเป็นสิ่งท่ีต้องการ ในส่วนท่ี (2) 
การ Test ย่อยเป็นการพิจารณาว่า มีผลการเรียน ผ่านเกณฑ์จะเรียนต่อไปได้หรือไม่ ใช้น า
คะแนนมาพิจารณา (Test ย่อยเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียน) 

 
 

MIAP 
(1) 

MIAP 
(2) 

 

ผลทดสอบ 
ย่อย 

1 
2 

 

รายวิชา 
ท่ีพัฒนา 

บทเรียน 
ซ่อมเสริม 

ผลทดสอบ 
หลังเรียน 

ผลทดสอบ 
ก่อนเรียน 

1 

2 

พฤติกรรมก่อนเรียน พฤติกรรมหลังเรียน 

บทเรียนท่ี 1 บทเรียนท่ี 2 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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(4) การวิเคราะห์และแปรผลการใช้บทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 103 การวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียนกับกลุ่มทดลอง 
 
 

เร่ิม 

ปฐมนิเทศก์กลุ่มทดลอง 

บทเรียนที่ 1 

บทเรียนที่ 2 

จบ 

Test 

Test 

บทเรียนที่ n 

E1 

2X
 

WS 

WS 

WS 

E2 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

1X  

Post-Test 

Pre-Test 
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การวิเคราะห์และแปรผลอาจพิจารณาได้ใน 2 ส่วนคือ 
 

(4.1) ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนแล ะหลังเรียน ( 1X  และ 2X ) ในหลักการ 
2X  จะต้องมีค่ามากกว่า 1X  ทดสอบโดยค่า T-Test แล้วจะต้องแตกต่างกันจริง 

 

 2X  - 1X  

               
1

2

1

2

2

2

nn

SS
  df = n1+n2-2 

         

ได้ค่า t แล้ว น าค่าไปเทียบกับค่า t จากตาราง Student t-distribution 
  

(4.2) ประสิทธิภาพของบทเรียน วัดจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

 

Efficiency E1 :  E2 
               ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
       ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 

โดยท่ี 
     E1  =     x 100 
 
 
     E2  =     x 100 
 
 
               โดยปกติ  E1 จะมากกว่า E2 
 
 

เช่น      E1 :  E2                86.5 : 82.6 
   แสดงให้เห็นว่า  Efficiency ของ Process = 86.5 

       Efficiency ของ Result   = 82.6 
 
 

นอกจากนี้ อาจใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 

 

 
 
 

คะแนนระหว่างเรียน 
คะแนนเต็ม 

คะแนนสอบท่ีได้ 
คะแนนเต็ม 

t   = 
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สิ่งที่มักจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
1. วัตถุประสงค์การสอนไม่ชัดเจนสมบูรณ์  เช่น การก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานสูงไป/ต่ าไป เงื่อนไข

ไม่ได้ระบุไว้ เป็นต้น 
2. เนื้อหาวิชาขาดการแยกย่อยและจัดล าดับอย่างเหมาะสม  เพราะขาดการวิเคราะห์จัดท าแผน

บทเรียนท่ีดี บางบทเรียนผู้เรียนจะสับสน 
3. สื่อการสอนไม่สามารถส่ง Information ได้ เพราะขาดการวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ

ลักษณะของเนื้อหาและวิธีการสอน 
4. วิธีการสอนไม่ได้พัฒนาไปด้ วย ส่วนใหญ่ ครูจะสอนแบบเดิม  ๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย 

การปรับแต่งระหว่างการเรียนการสอนไม่ค่อยมี 
5. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบมีค าถามท่ีไม่ชัดเจน การท ากิจกรรม การเฉลยล่าช้าเสียเวลา 
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์สร้างค่อนข้างล าบากเพราะต้องใช้เวลาและกลุ่มทดลองเครื่องมือ การที่

จะให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนดต้องด าเนินการหลาย ๆ ครั้ง 
 

สรุปบทเรียน 
1. การใช้จริงและประเมินผลบทเรียนหรือรายวิชาเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความม่ันใจได้ว่า

ก่อนท่ีจะใช้บทเรียนหรือรายวิชาอย่างเป็นทางการมีผลการด าเนินการที่เชื่อถือได้รองรับ 
2. ก่อนการใช้จริ งและประเมินผล  จะต้องมีการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดต่าง  ๆ ให้

ครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน จะโดยให้ Expert พิจารณาหรือการทดลองกับกลุ่มย่อย 
3. การใช้จริงและประเมินผล จะต้องศึกษาและจัดท าสิ่งต่าง  ๆ เอาไว้ให้พร้อม  ไม่ว่าจะเป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการทดลอง การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
สรุปผลการทดลองใช้ 

4. ปกติจะพิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพบทเรียนท่ีพัฒนาในสองส่วน คือ ความก้าวหน้าในการ
เรียนวัดจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนหลังเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยรวม โดยในแง่ประสิทธิภาพของบทเรียนวัดจากกระบวนการในการเรียนเทียบกับ
ผลลัพธ์หลังการเรียน 

5. สิ่งต่าง ๆ ท่ีมักจะต้องปรับปรุงแก้ไขหลังการใช้และประเมินผล ก็มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้อง
ออกแบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การสอน เนื้อหาวิชา วิธีการสอน  สื่อการสอน การวัด
และประเมินผล ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากผู้พัฒนาได้มีประสบการณ์หลาย ๆ ครั้งก็จะช่วยลด
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ลงได้มาก 
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