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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ไดก้  าหนดแนวทางจดั
การศึกษาไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พฒันาตนเองไดแ้ละถือ
ผูเ้รียนเป็นส าคัญท่ีสุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาได้แบบตาม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” โดยในพระราชบญัญติัแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 7) ได้
กล่าวถึง ครูผูส้อนและผูจ้ดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผูช้ี้น า ผูถ่้ายทอด
ความรู้ไปเป็นผูช่้วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือ แห่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน โดยอาศยัด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเขา้มาช่วย 
(มนตช์ยั, 2544 : 5) สอดคลอ้งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 18) 
ขอ้ความหมวด 9 มาตรา 65 ท่ีกล่าวถึงเทคโนโลยกีารศึกษากล่าววา่ “ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้น
ผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” จะเห็นว่าภาครัฐให้การ
สนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั้งในดา้นความรู้ 
ทกัษะ และทศันคติท่ีดี (วนัชยั, 2548 : 1) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ไดก้ล่าววา่ก าหนดให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบายและแผนพฒันามาตรฐานและ
หลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบั ให้สอดคล้องกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมประสานงาน การจดัการอาชีวศึกษาของภาครัฐ
และเอกชนสนบัสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวชิาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยปัจจุบันมีก าลังการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน แต่การผลิต
ก าลงัคนส าหรับรองรับกบังานสายการผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแรงงานระดบัช่างเทคนิคยงัขาด
แคลนเป็นอย่างมาก ซ่ึงสวนกระแสความนิยมของผูป้กครองและผูเ้รียนมุ่งเน้นการเรียนเพื่อจบ
ปริญญาตรี ไม่ค  านึงถึงการวา่งงาน ผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานการศึกษาดีส่วนมากจะเลือกเรียนต่อสายมธัยม
ตอนปลายสายสามญั และเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ส่วนผูเ้รียนท่ีมีพื้นฐานปานกลางและอ่อน
จะเลือกเรียนสายอาชีวศึกษา ดว้ยความเขา้ใจวา่สามารถมีงานท าเม่ือจบการศึกษา ซ่ึงผูเ้รียนกลุ่มน้ี
เม่ือเขา้มาเรียนสายอาชีวศึกษาจะตอ้งพฒันาตนเองมาก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
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เกณฑ์การประเมินผล และจบหลักสูตรตามระยะเวลาก าหนด หลักสูตรในปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
ส าหรับกลุ่มนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการจดั
การศึกษาดา้นวชิาชีพ ใหแ้ก่ผูเ้รียนนกัศึกษาในประเทศ ใหมี้ความพร้อมในการแข่งขนักบันานาชาติ 
และเพื่อเป็นการสนองตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ ตอ้งปรับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นไปตามความ
ตอ้งการของหลกัสูตร อีกทั้งพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
จดัการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยระบุไวใ้นหมวด 1 มาตรา 6 ความวา่ “การจดัการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษา ในดา้นวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันาคนในด้านวิชาชีพ
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิ
ปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบติั และมีสมรรถนะจนผู้
ปฏิบติัดงักล่าวสามารถน าไปประกอบอาชีพ ในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 12) 

จากหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม  ไดก้ าหนดให้ผูเ้รียนได้เรียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ 
รหสัวชิา 2100-1005 ก าหนดศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและ
โลหะแผน่ หลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การเลือกใชว้สัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเช่ือม 
ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์
งานเช่ือมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อ
มุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผน่ การเขียนแบบแผน่คล่ี การถ่ายแบบ การ
เขา้ขอบ การท าตะเข็บ การย  ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ตดั มว้น เคาะและ
ประกอบช้ินงาน  ซ่ึงทางสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี ไดท้  าการส ารวจขอ้มูล
เก่ียวกบัผลการเรียนของผูเ้รียนในรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ ดว้ย
รายวชิาน้ีเป็นวชิาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ และเสริมสร้างทกัษะ
ในการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 
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จากสภาพปัญหา คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จากตารางท่ี 1.1 ผลการเรียนผูเ้รียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 2 แผนกวชิาช่างยนต ์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์
พอใช ้ควรรีบส่งเสริมใหผู้เ้รียนรุ่นต่อไปใหมี้การพฒันาดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

ตารางที ่1.1  แสดงผลการเรียนของผูเ้รียนรายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
 

ผลการเรียน จ านวนผูเ้รียน ค่าเฉล่ียร้อยละ จดักลุ่มผูเ้รียน 
4.0 
3.5 

3 
3 

11.11 
11.11 

22.22 สูง 

3.0 
2.5 

5 
5 

18.52 
18.52 

37.04 ปานกลาง 

2.0 
1.5 

5 
6 

18.52 
22.22 40.74 พอใช ้

1.0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 ต ่า 

 

ทีม่า : ขอ้มูลงานวดัผลและประเมินผล วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี (ภาคผนวก ก หนา้ 79-80) 
 

ปัญหาผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นเกณฑ์พอใชค้่อนขา้งมาก ถา้ครูผูส้อนไม่ได้
จดัท าการแกไ้ขจะส่งผลเสียโดยตรงให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงในการศึกษาต่อและการเรียนในรายวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งอีกทั้งยงัมีผลต่อการประกอบอาชีพของผูเ้รียนต่อไปในอนาคต ดงันั้นปัญหาควรไดรั้บการ
แกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีไดผ้ล คือการใชส่ื้อการเรียนการสอน ซ่ึงทางผูว้ิจยั
ไดเ้ล็งเห็นและใหค้วามส าคญัของนวตักรรมส่ือการเรียน ใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและสามารถ
น ามาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี คือ การจดัสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารท่ีบอกวธีิการแกปั้ญหาการจดัการเรียน
การสอนเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูหรือ
ผูเ้รียนใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหลกัสูตร ซ่ึงจะตอ้งมีหัวขอ้และเน้ือหา
ครอบคลุม และครบถว้นตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ไม่นอ้ย
กวา่ 1 หน่วยการเรียน/รายวชิา (เสถียร, 2550 : 81) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัจึงสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอน เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005  เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้มีผลการเรียนท่ีสูงข้ึน เพื่อลดปัญหาการเรียนการสอนของ
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หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ของสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี หรือสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าลงัเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นให้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อผลิตก าลังคนด้าน
เทคโนโลยใีหมี้ความรู้ความสามารถ และทกัษะให้กบัวงการงานอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท าใหป้ระเทศไทยสามารถกา้วเขา้สู่ประเทศอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิางานเช่ือมและ   
โลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน โดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ท่ีพฒันาข้ึน 

1.2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบ        
การเรียนการสอนวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 

1.2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบ        
การเรียนการสอนวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 

1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 

 
1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

1.3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 
2100-1005 ท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 

1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน           
วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนั   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

1.3.3 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 

1.3.4 ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัคุณภาพท่ีมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 

1.3.5 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการ
เรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวิชา 2100-1005 อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 
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1.4  ขอบเขตของการวจัิย 
1.4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูเ้รียน 

1.4.1.1 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั   ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสั
วชิา 2100-1005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 35 คน 

1.4.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นผูเ้รียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั   ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสั
วชิา 2100-1005 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จ  านวน 35 คน โดยไดม้าจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งครูผูส้อน 
1.4.2.1 กลุ่มประชากรดา้นครูผูส้อนท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนรายวชิางาน

เช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กลุ่มสถานศึกษา
วทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 77 จงัหวดั 

1.4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งดา้นครูผูส้อน เป็นครูผูส้อนรายวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่
เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ กลุ่มวทิยาลยัเทคนิค สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 10 จงัหวดั แต่ละจงัหวดัของกลุ่มวทิยาลยัเทคนิคใหต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 2 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 20 คน โดยไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

1.4.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
1.4.3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการ

สอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน 
1.4.3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีเกิด

จากการเรียนการสอนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่
เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 

1.4.4 ขอบเขตเน้ือหาของเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีจดัท าข้ึนตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 ตามหน่วยการ
เรียนรู้ดงัน้ี 

1.4.4.1 หลกัการ และหลกัความปลอดภยังานเช่ือม และงานโลหะแผน่ 
1.4.4.2 ต าแหน่งท่าเช่ือม รอยต่อ และรอยเช่ือม 
1.4.4.3 กระบวนการเช่ือมแก๊สออกซิอะเซทิลีน 
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1.4.4.4 การแล่นประสาน 
1.4.4.5 การตดัแผน่เหล็กกลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 
1.4.4.6 กระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 
1.4.4.7 การเขียนแบบแผน่คล่ี 
1.4.4.8 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในงานโลหะแผน่ 
1.4.4.9 การประกอบงานโลหะแผน่ 
1.4.4.10  การบดักรี 

1.4.5  ระยะเวลาในการวจิยั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
 
1.5  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1.5.1 ผูเ้รียนท่ีใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 
รหสัวชิา 2100-1005 ตอ้งไม่เคยเรียนในรายวชิาน้ีมาก่อน 

1.5.2 การวจิยัคร้ังน้ีไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง เพศ อาย ุพื้นฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และอารมณ์ของผูเ้รียน 
 
1.6  นิยามศัพท์ 

1.6.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา
งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 เป็นเอกสารทางวิชาการท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อ
ใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ ตรงตามจุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
ของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ซ่ึงวดัไดจ้ากการ
ตอบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา  
2100-1005 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

1.6.3 เกณฑก์ าหนด 80/80  
1.6.3.1 เกณฑก์ าหนด 80 ตวัแรก หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบท่ี

ผูเ้รียนตอบถูกจากแบบฝึกหดัในช่วงระหวา่งเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางาน
เช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 
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1.6.3.2 เกณฑก์ าหนด 80 ตวัหลงั หมายถึง ค่าคะแนนเฉล่ียของจ านวนค าตอบท่ี
ผูเ้รียนตอบถูกจากแบบทดสอบหลงัเรียนจากศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิางานเช่ือม
และโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 โดยคิดเป็นค่าร้อยละ 

1.6.4 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการ
เรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียนก่อนการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 เป็นรูปแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

1.6.5 แบบฝึกหดั หมายถึง กิจกรรมท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียนจากการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอน วชิา
งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 เป็นรูปแบบอตันยัชนิดเขียนตอบ 

1.6.6 แบบทดสอบหลงัเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทา้ยหน่วย
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผลผูเ้รียนหลงัจากการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน วชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 เป็นรูปแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

1.6.7 ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน ไปในเชิงบวกอยา่งเห็น
ไดช้ดัหลงัจากการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนวชิางานเช่ือมและ
โลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 
 
1.7  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.7.1 ผลการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 สูงข้ึน 

1.7.2 เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน สามารถศึกษาไดท้ั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียนตามความตอ้งการของผูท่ี้สนใจ สามารถทบทวนเน้ือหาท่ียงัไม่เขา้ใจใหง่้ายข้ึน และยงัท า
ใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.7.3 เป็นแนวทางการจดัท าส่ือประกอบการเรียนการสอน ของสาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ 
ในรายวชิาท่ีมีเน้ือหารูปแบบเดียวกบัวชิางานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ รหสัวชิา 2100-1005 
 
 
 
 
 


