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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอน วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 - 2008  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์  ระดับปวช.2  ผู้รายงานได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ระบบการเรียนการสอน 
2. การเตรียมการสอน 
3. การวัดผลและประเมินผล 
4. หลักสูตร 
5. สื่อการเรียนการสอน 
6. การสร้างเอกสารประกอบการสอน 

 
ระบบกำรเรียนกำรสอน 
 การจัดระบบการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ  ในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน  อันเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ  ดังเช่นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษา  ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น  โดยมีการจัด
ระเบียบของการเรียนการสอนให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายของ
กระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยดี  ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็
จะทราบได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด  และจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันท่วงที  ทั้งนี้เพราะได้มีการ
จัดระเบียบไว้แล้วนั่นเอง 
 การศึกษาเรื่องระบบการเรียนการสอน  มีสิ่งที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ระบบ 
2. ระบบการเรียนการสอน 
3. การออกแบบระบบการเรียนการสอน 
4. รูปแบบระบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  

 
 1. ระบบ  (System) 
 ระบบ  มีผู้ให้ความหมายของค าว่า  ระบบ  ไว้ดังนี้ 
 - Banathy (1968)  ได้ให้ความหมายว่า  ระบบ  หมายถึง  การรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายที่
มนุษย์ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ข้ึนมา  เพ่ือสามารถน าสิ่งเหล่านั้น  มาจัดการด าเนินงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 - Gerlach  and  Ely (1971)  ได้ให้ความหมายว่า  ระบบ  หมายถึง  การรวมตัวของส่วน 
ประกอบทั้งหลายขึ้นมาเป็นแผนงานที่รัดกุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  เป็นการสรุปหรือรวบรวม
วัตถุประสงค์  เพื่อน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างด ี
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 - Robbins (1983)  ได้ให้ความหมายว่า  ระบบ  หมายถึง  ผลรวมขององค์ประกอบย่อย ๆ 
ที่มี เอกลักษณ์ เป็นของตนเองและน ามาประกอบกันเป็นระบบเพ่ือท าหน้าที่บางอย่าง  โดยที่
องค์ประกอบย่อยแต่ละอย่างในระบบเหล่านี้จะรับข้อมูลมาแล้วท าการแปลข้อมูลนั้น  เพ่ือให้ได้
ผลผลิตหรือผลลัพธ์เกิดขึ้น 
 - ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2523)  ได้ให้ความหมายว่า  ระบบ  หมายถึง  ผลรวมของหน่วยย่อย
ซึ่งท างานเป็นอิสระจากกัน  แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
องค์ประกอบของระบบ  (Element  of  System) 
 จากความหมายของระบบจะเห็นได้ว่า  ระบบมีส่วนประกอบเป็นตัวป้อน  ที่เรียกว่า  
“ข้อมูล”  (Input)  ซึ่งจะด าเนินการสัมพันธ์กันเป็น  “กระบวนการ”  (Process)  เพ่ือให้ ได้  
“ผลลัพธ์”  (Output)  ออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ดังนั้น  ภายในระบบหนึ่งจะสามารถแบ่ง
องคป์ระกอบและหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รปูที ่2.1 องค์ประกอบของระบบ  (Element  of  System) 
 1) ข้อมูล หมายถึง  การป้อนวัตถุดิบตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การตั้งปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหา  การตั้งวัตถุประสงค์ 
 2) กระบวนการ  หมายถึง  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามา  เพื่อ ด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3) ผลลัพธ์  หมายถึง  ผลผลิตที่ได้รับภายหลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนของกระบวนการ
สิ้นสุดลง  และรวมถึงการประเมินผลด้วย 
 4) ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback)  หมายถึง  การน าเอาผลลัพธ์ที่ประเมินนั้นมาพิจารณาว่ามี
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง  เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นอันจะท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

ขอ้มูล 
INPUT 

กระบวนการ 
PROCESS 

ผลลพัธ์ 
OUTPUT 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
FEEDBACK 
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 2. ระบบกำรเรียนกำรสอน 
 สงัด  อุทรานันท์  ได้ให้ความหมาย  ระบบการเรียนการสอนไว้ว่า  หมายถึงการจัด
องค์ประกอบการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กัน  เพื่อสะดวกต่อการน าไปสู่จุดมุ่งหมายหลายทาง
ของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ 
 3. กำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน  (Instructional  System  Design) 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอน  หมายถึง  การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อดีของการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่ดี  ย่อมเกิดประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเรียน
การสอน ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารการศึกษา  หรือผู้จัดการโปรแกรมการเรียนการสอน  เป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะ
ของผู้ควบคุม  นโยบาย  ผู้ดูแล  และเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน  ย่อมต้องการให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิผล  โดยที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด 
 2) ผู้สอน  ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบโดยตรง  เปรียบเสมือนตัวกลางที่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ทางการสอนตามที่ต้องการ  เพราะคุณภาพการสอนคือผลจากการปฏิบัติงานของผู้สอน
นั่นเอง  ดังนั้นผู้สอนย่อมต้องการที่จะเห็นผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนและบังเกิดผลดีอ่ืน ๆ รวมทั้งต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนด้วยอีกประการหนึ่งเป็น
การส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการท างานของผู้สอน  และความพึงพอใจต่อผลงานที่เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียน  อันจะท าให้ขวัญและก าลังใจบังเกิดในกาลข้างหน้าต่อไป 
 3) ผู้เรียน  เป็นบุคคลส าคัญที่จะมีผลท าให้การเรียนการสอนเกิดผลดี  เพราะเป็นการเรียน
การสอนที่เป็นไปตามความสามารถพ้ืนฐานและตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะได้มีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนแล้ว  ข้อดีอีกประการหนึ่งคือเป็นการลดเวลาในการเรียนการสอนให้น้อยลงและท าให้
ผู้เรียนได้สารสนเทศท่ีเหมาะสมและคุ้มค่าในการเรียนการสอน 
 4) นักออกแบบการสอน  เป็นบุคคลที่ต้องการความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้ออกแบบไปนั้น จะ
เกิดผลเป็นที่น่าพอใจของผู้เรียน  เพราะผู้ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญก็คือผู้เรียนนั่นเอง  ถ้าผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ในเวลาที่เหมาะสม  และได้รับประสบการณ์การเรียนอย่างสนุกสนาน  ผู้สอนจะมีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 การออกแบบอย่างเป็นระบบ  เป็นสิ่งที่จะมีผลต่อการพัฒนาบุคคลกรดังกล่าวข้างต้นได้เป็น
อย่างดี 
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 4. รูปแบบระบบกำรเรียนกำรสอนแบบต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ 2.2 รูปแบบระบบการสอนของการ์เย่ 

 
รูปแบบระบบกำรสอนของเกอร์ลำซและอีลี  (Geriach  and  Ely) 
 รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาซและอีลี  ได้แบ่งเป็น  10  ขั้นตอนด้วยกัน  ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์  (Specification  of  Objectives)  การก าหนดวัตถุประสงค์
ของการเรียนขึ้นมาก่อนว่าควรเป็น  “วัตถุประสงค์เฉพาะ”  หรือเป็น  “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม”  
ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ผู้สอนสามารถวัดผลหรือสังเกตได้ 
 2.  การก าหนดเนื้อหาสาระ  (Specification  of  Content)  การเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม  
จะมีผลท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และบรรลุถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ 
 3.  การประเมินพฤติกรรมก่อนเรียน  (Assessment  of  Entry  Behavior)  เพ่ือจะท าให้
ทราบถึงภูมิหลังของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 
 4.  การก าหนดกลยุทธ์การสอน  (Determination  of  Strategy)  เป็นการก าหนดวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นการก าหนดบทบาทของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับการสอนด้วย 
 5.  การจัดกลุ่มผู้เรียน  (Organization  of  Group)  เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับ
วิธีการสอน 
 6.  การก าหนดเวลาเรียน  (Allocation  of  Time)  การก าหนดเวลาในการเรียนการสอน
จะข้ึนอยู่กับเนื้อหาที่เรียน  วัตถุประสงค์  สถานที่  และความสนใจของผู้เรียน 
 7.  การจัดสถานที่เรียน  (Allocation  of  Space)  การจัดห้องเรียนต้องให้เหมาะกับขนาด
ของกลุ่มผู้เรียน  เช่น  ห้องเรียนขนาดใหญ่เหมาะสมส าหรับนักเรียนจ านวนมาก  ห้องเรียนขนาดเล็ก
เหมาะสมส าหรับการสอนแบบกลุ่มย่อย  การอภิปราย  หรือกลุ่มสัมมนา  และห้องเรียนแบบเสรี
เหมาะสมส าหรับการศึกษาเป็นรายบุคคล 
 8.  การเลือกทรัพยากร  (Allocation  of  Resources)  ควรเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหา  วิธีการสอน  และขนาดของกลุ่มผู้เรียน 
 9.  การประเมินผล  (Evaluation  of  Performance)  การประเมินผลเป็นสิ่งส าคัญมากใน
การเรียนการสอน  และเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของระบบการสอนที่ยึดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เป็นหลัก 

จุดมุ่งหมายของ 
การสอน 

การวเิคราะห์ 

การสอน 
ลกัษณะของ 

ผูเ้รียน 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เชิงพฤติกรรม 

ก าหนดเกณฑ ์

การวดั 

ยทุธศาสตร์ 
การสอน 

วตัถุประสงค ์

การสอน 

ประเมินระหวา่ง 
เรียน 

ประเมินผลรวม 
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 10.  การวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ  (Analysis  of  Feedback)  เมื่อการประเมินผลเสร็จสิ้น
ลงแล้วจะท าให้ผู้สอนทราบผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ถ้าผลที่เกิดขึ้น
นั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็ต้องมีการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับมาพิจารณาใหม่ว่าการสอนนั้นมี
ข้อบกพร่องหรือมีปัญหาอะไรบ้าง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบ การสอน  ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
รูปแบบระบบการเรียนการสอนของ  เกอร์ลาซ  และอีลี  เขียนไว้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 รูปแบบระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาซและอีลี 
 

รูปแบบกำรสอนของสงัด   อุทรำนันท์ 
 รูปแบบการสอนของสงัด  อุทรานันท์  (2529 :32)  ที่ได้เสนอไว้ในหนังสือการจัดการเรียน
การสอนนั้นมีจุดเด่นตรงที่  ได้แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  มี

การก าหนด 
เนื้อหาสาระ 

การก าหนด 
กลยุทธ์การสอน 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

การก าหนด 
วัตถุประสงค์ 

การจัดกลุ่ม 
ผู้เรียน 

การก าหนด 
เวลาเรียน 

การเลือก 
ทรัพยากร 

การจัด 
สถานที่เรียน 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมินผล 
การเรียน 
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การจัดล าดับกิจกรรมว่ากิจกรรมใดควรท าก่อนหรือหลัง  หรือกิจกรรมเหล่านั้นควรด าเนินการไป
พร้อม ๆ กัน  และรู้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร  นอกจกนี้ระบบ  “การวางแผนการ
สอนที่มีความสอดคล้องกับการจัดระบบการเรียนการสอน  จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหล่านั้นได้ดียิ่งข้ึน” 
 

1. ลักษณะของนักเรียน 
1.1  ความสามารถทางสติปัญญา 
1.2  อัตราการเรียน 

 
1.3  ลักษณะการเรียน 
1.4  ประสบการณ์เดิม 

2. จุดประสงค์ของกำรสอน 
2.1  ความรู้ความเข้าใจ 
2.2  ทักษะทางกายภาพ 
2.3  เจตคติและค่านิยม 

3. เนื้อหำสำระ 
3.1  ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา 
3.2  ความคิดรวบยอดและหลักการ 
3.3  การคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 
3.4  ทักษะทางกาย 
3.5  คุณลักษณะและเจตคติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 รูปแบบการสอนของสงัด   อุทรานันท์ 

4.  กำรเตรียมควำมพร้อม 
4.1  การเตรียมสภาพแวดล้อม 
4.2  การเร้าความสนใจ  

5.  ด ำเนินกำรสอน 
5.1  การเลือกกลวิธีการสอน 
5.2  การเลือกกิจกรรมการสอน 
5.3  การเลือกสื่อการเรียนการสอน 

6.  กิจกรรมกำรสร้ำงเสริมทักษะ 
6.1  การช่วยเหลือเด็กเรียนช้า 
6.2  การส่งเสริมเด็กเรียนเก่ง 

7.  กำรจัดกิจกรรมสนับสนุน 
7.1  การสรุป – ทบทวน 
7.2  การสั่งงาน 

8.  กำรควบคุมและกำรตรวจสอบ 
8.1  การวัดความรู้ก่อนการสอน 
8.2  การใช้ค าถาม 
8.3  การสร้างเสริมก าลังใจ 
8.4  การวัดความรู้หลังการสอน 

9.  สัมฤทธิ์ผลกำรสอน 
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รูปแบบระบบกำรสอนของทวีป   อภิสิทธิ์ 
 รูปแบบระบบการสอนของอภิสิทธิ์  ได้เสนอไว้ในหนังสือยุทธศาสตร์การสอนเป็นระบบการ
สอนที่ เป็นไปตามเหตุผล  โดยน าการประเมินผลก่อนการเรียนมาพิจารณาว่า  นักเรียนผ่าน
วัตถุประสงค์ของการเรียนที่ก าหนดไว้หรือยัง  ถ้าผ่านวัตถุประสงค์แกล้วก็ให้ เรียนวัตถุประสงค์ข้อ
ต่อไปตามลูกศรทางขวามือ 
 เมื่อประเมินผลก่อนการเรียนแล้วปรากฏว่า นักเรียนขาดความรู้พ้ืนฐาน ครูต้องก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ิมเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะรับความรู้ใหม่ จึงด าเนินการสอนให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2.5 รูปแบบการสอนที่เป็นไปตามเหตุผล 
 
 
 

เขียนวตัถุประสงคข์องการสอนอยา่งชดัเจน 

ระบุวตัถุประสงค์
จะใหน้กัเรียน
ท างานเพิ่ม 

ประเมินผลก่อนการเรียน 
1. นกัเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีได้
ก าหนดไวแ้ลว้หรือยงั 

2. นกัเรียนตอ้งการท างานเพิ่มเติมหรือไม่ 

สอน 

ประเมินผลหลงัการเรียน  
นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงค ์
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

สอนต่อไปเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
ของการสอนขอ้ต่อไป 

ส าเร็จแลว้ 

ตอ้งการ 

ไม่ตอ้งการ 

ไม่ 

ส าเร็จ 
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รูปแบบระบบกำรสอนของชัยยงศ์   พรหมวงศ์ 
 ระบบการสอนซึ่ง  ชัยยงศ์  พรหมวงศ์  (2525:31)  ได้เสนอไว้ในหนังสือเอกสารการสอนชุด
วิทยาการสอนมีรูปแบบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2.6 รูปแบบระบบการสอนของชัยยงศ์   พรหมวงศ์ 

10 
ติดตามผล 

และปรับปรุง 

5 
เตรียม 

กิจกรรม 

4 
วางแผนการสอน 

9 
ประเมิน

ผล 

8 
ด าเนิน

กระบวน
การสอน 

6 
เตรียม
สื่อการ
สอน 

7 
สร้าง

เครื่องมือ
ประเมิน 

ผล 

4.1  
ก าหนดชื่อหน่วย 

และหัวเรื่อง 

4.2 
ก าหนดมโนทัศน ์

หรือความคดิรวบยอด 

4.3 
ก าหนดวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม 

4.4   
ก าหนดกิจกรรม 

การเรียน 

4.5 
ก าหนดสื่อ 
การสอน 

4.6 
ก าหนดแนว 

ประเมิน 

3 
ก าหนด 

วิธ ี
การสอน 

2 
วิเคราะห์ 
เนื้อหา 

1 
วิเคราะห์ 
ผู้เรียน 
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รูปแบบกำรสอนของบรำวน์และคณะ  (Brown  and  other  1985) 
 ระบบการสอนของบราวน์และคณะ  เป็นระบบการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนการสอน  ซึ่งผู้สอนจะสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนรู้ได้  จะต้องศึกษาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละคน 
 การออกแบบระบบการสอนตามแนวคิดนี้มี  4  หัวข้อ  ได้แก่ 
 1. จุดมุ่งหมาย  (Goals)  มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างที่ผู้สอนต้องการให้บรรลุผลส าเร็จในการ
เรียนการสอนนั้น ๆ ซึ่งจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 วัตถุประสงค์และเนื ้อหาการเรียน  (Objectives  and  Content)  สิ ่งแรกที ่ผู ้สอน
จะต้องก าหนดคือการตั้งวัตถุประสงค์ในการเรียนที่แน่นนอน  ซึ่งจะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม  (สามารถวัดหรือสังเกตได้)  เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนแล้ว  ก็ต้องเลือก
เนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2. สภาพการณ์  (Conditions) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้บรรลุผลตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  
ผู้สอนจะต้องจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดังนี้ 
 2.1 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning  Experiences)   การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีหลายรูปแบบ  เช่น  การอภิปราย  การคิดแก้ปัญหา  การอ่าน  การเขียน  ฯลฯ  ซึ่งผู้สอน
จะต้องเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แต่ละคน 
 2.2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน (Teaching-Learning  Model  การจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนจัดได้หลายลักษณะ  อาจจัดตมขนาดของกลุ่มผู้เรียน  ถ้าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ใช้วิธีการ
บรรยาย  ถ้าเป็นลักษณะขนาดเล็กใช้วิธีการบรรยายหรือมีการอภิปรายโต้ตอบกัน  ซึ่งทั้งสองกลุ่มควร
มีการใช้สื่อการสอนประกอบด้วย  แต่ถ้าเป็นการเรียนแบบรายบุคคลควรจะใช้สื่อส าเร็จรูปหรือสื่อ
ประสม  อย่างไรก็ตามถ้าจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใด  ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมและเนื้อหาของบทเรียนให้สัมพันธ์กัน 
 3. ทรัพยากร (Resources)   ทรัพยากร  หรือ  แหล่งวิชาการที่น ามาใช้เพ่ือจัดประสบการณ์
การเรียนมีหลายอย่างได้แก่ 
      3.1 บุคลากร  (Personnel)   บุคลากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้สอนและผู้เรียนเท่านั้น  แต่
ยังรวมถึงวิทยากร  บุคลากรในท้องถิ่น  และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
      3.2 วสัดุและอุปกรณ์ (Materials  and  Equipment) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น สไลด์ หนังสือการ์ตูน โทรทัศน์ เครื่อง
ต่างๆ ฯลฯ  ซึ่งในการน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ (Physical  Facilities)  เช่น การจัดสภาพ
ห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียน  การจัดสื่อการสอนให้สะดวกกับการใช้  และการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น  มีห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการและห้องสื่อการศึกษา  เป็นต้น 
 4. ผลลัพธ์  (Outcomes)  เปน็กระบวนการขั้นสุดท้าย  ที่จะดูผลได้ว่าการจัดการเรียนการ
สอน  ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะมีทั้ง  การประเมิน  (Evaluation)  และการปรับปรุง  
(Improvement)   
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รปูที่ 2.7 รูปแบบการสอนของบราวน์และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมำย (Goals) 
…………………………. 
วัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

สภำพกำรณ์ (Condition) 
……………………………… 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
การประเมินและการปรับปรุง 
……………………………. 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 

 
 
 
 
 

บุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

………………………………… 
ทรัพยำกร  (Resources) 

 

 

ผู้เรียน 
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รูปแบบระบบกำรสอนของเคมพ์  (Kemp  1985)   
 เคมพ์ได้ออกแบบระบบการสอน  ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ  10  ประการคือ 
 1. ความต้องการในการเรียน  จุดมุ่งหมาย  (Learning  Need,  Goals,  Priorities  and  

Constraints)  สิ่งที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบคือ  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  ศึกษาความ
ต้องการของผู้เรียน 

 2. ก าหนดหัวเรื่อง  ภาวะงานและวัตถุประสงค์ท่ัวไป  (Topics-Job Tasks  Purposes )   
 3. ศึกษาลักษณะของผู้เรียน  (Learner  Characteristics)  ผู้เรียนเป็นส่วนส าคัญของระบบการ

สอนจึงจ าเป็นจะต้องรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน  เพื่อคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสม
กับความสามารถและสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นส่วนรวม 

 4. วิเคราะห์เนื้อวิชาและการวิเคราะห์งาน  (Subject  Content,  Task  Analysis)   
 5. ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียน  (Learning  Objectives)  โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตวัดได้ 
 6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  (Teaching / Learning  Activities)  ที่เหมาะสม  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 7. ทรัพยากรการสอน  (Instructional  Resources)  เลือกทรัพยากรการสอน  เช่น  สื่อการ

สอนต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 8. บริการสนับสนุน  (Support  Services)  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  

งบประมาณ 
 9. การประเมินการเรียน  (Learning  Evaluation )  ด้วยการสร้างเครื่องมือทดสอบและวัดผล

ที่เหมาะสม  การประเมินผลอาจจะเริ่มในขณะสอน  (Formative  Evaluation )  และการ
ประเมินรวบยอด  (Summative  Evaluation )  ซึ่งเป็นการประเมินครั้งหลังสุด 

 10. การทดสอบก่อนการเรียน  (Pre-testing)  เพ่ือวัดความรู้ความสามารถก่อนที่จะท าการสอน
และเพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ความรู้ใหม่ 
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รปูที่ 2.8 รูปแบบระบบการสอนของเคมพ์ 
 
กำรเตรียมกำรสอน 
 การเตรียมการสอน  เป็นการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนก่อนที่จะด าเนินการสอนเป็น
การวางแผนและเตรียมการล่วงหน้า  เพ่ือให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยการ
ก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการสอน  ได้แก่  วัตถุประเมินผล  แล้วน าไปเขียนแผนการสอนแล้ว
น าไปปฏิบัติคือการสอนต่อไป 
 ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  (2542  อ้างถึงในวิทยา  ใจวิถี  2546 : 33)  ได้ก าหนดการ
เตรียมการสอนไว้ดังนี้คือ 
 1. เนื้อหา  ได้มีการศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง  ท าเป็นเอกสาร  รูปเล่ม  เพื่อน าไป
สอนแต่ละครั้ง  มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
 2. กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นการเตรียมเก่ียวกับการปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ในแผนการสอน  เช่น  การอภิปราย  การแบ่งกลุ่ม 

 

ความตอ้งการในการเรียน 

จุดมุ่งหมายในการสอน 

หวัขอ้เร่ือง งาน 

จุดประสงค ์

ลกัษณะ 

ของผูเ้ขียน 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ทรัพยากร 
การสอน 

 

บริการ 
วตัถุประสงค ์

การเรียน 

การประเมิน 

การเรียน 

การทดสอบ 

ก่อนการเรียน 

เน้ือหาวชิาและ 
การวเิคราะห์งาน 
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 3. สื่อการเรียนการสอน  เป็นเครื่องมือประกอบการสอนซึ่งจะต้องเตรียมการจัดท า  การน า
สื่อมาใช้นั้นควรจะต้องมีการซักซ้อมก่อนน ามาใช้ประกอบการสอนจริง 
 4. เครื่องมือวัดผล  เครื่องวัดผลนี้เป็นการเตรียมการเพ่ือทดสอบผลการเรียนการสอนใน
แผนการสอนนั้น ๆ อาจจะเน้นแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  แบบสังเกตแบบ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
 5. การน าแผนการสอน / บันทึกการสอนไปใช้  แผนการสอน / บันทึกการเขียนที่จัดท าขึ้นนั้น  
จะต้องน าไปใช้สอนจริงหรือเผยแพร่แก่ครู-อาจารย์  ซึ่งควรปะกอบด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
      5.1 การบันทึกผลการสอน / การใช้แผนการสอน / บันทึกการสอน  ในการน าแผนการ
สอน / บันทึกผลการสอนไปใช้ควรมีการบันทึกผลการใช้ว่ามีปัญหาอุสรรคือย่างไร  ตรวจสอบตั้ งแต่
จุดประสงค์การสอนเป็นอย่างไรมากหรือน้อยเหมาะสมกับเวลา  กิจกรรมและสื่อการสอนเป็นที่
น่าสนใจหรือไม่ผลการประเมินก่อนเรียนเปรียบเทียบกับผลการประเมินหลังเรียน / สอนย่างไรมีสาระ
ประเด็นส าคัญ  เป็นที่น่าสังเกต 
      5.2 การปรับปรุง / พัฒนาแผนการสอน  เป็นการท าข้อมูลจากบันทึกผลการใช้แผนการ
สอน / บันทึกการสอนนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่ดีเกิด
จากการตรวจสอบพัฒนาและปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง 
      6. การประเมินผลและการรายงานผลการใช้แผนการสอน  เป็นการน าเสนอว่า
แผนการสอน / บนทึกการสอนที่จัดท าขึ้นนั้นใช้เมื่อน าไปใช้แล้วมีผลอย่างไร  เพ่ือที่ช่วยหรือใช้
แผนการสอน / บันทึกผลการสอนนั้น  จะได้มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อน าไปใช้แล้วบังเกิดผลที่มีคุณภาพ
การเรียนการสอน 
ประโยชน์ของกำรเตรียมกำรสอน 
 1. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน  เพราะผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่
ผ่านมาแล้วน าไปปรับปรุงการสอนครั้งต่อไป 
 2. ช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมและมีความรอบคอบ  ในการเลือกจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการ
เรียน 
 3. ช่วยให้การเรียมการตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสม 
 4. ช่วยให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
 5. ช่วยให้ผู้สอนสามารถเตรียมการเลือกสื่อ  กิจกรรมการสอนวิธีการประเมินผล  ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 การจัดการเรียนการสอนหรือการด าเนินการสอน  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญท่ีจะท าให้
นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  ให้มีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 
ควำมหมำยของกำรสอน 
 - การสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ 
 - การสอน หมายถึง การจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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 - การสอน  หมายถึง  การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  
 - การสอน  หมายถึง  การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ศึกษาหาความรู้ 
 - การสอน  หมายถึง  การสร้างหรือการจัดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 - การสอน  หมายถึง  กระบวนการที่ช่วยผู้เรียนรู้  เกิดความคิดท่ีจะน าความรู้ไปใช้เกิดทักษะ
หรือความช านาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 - การสอน  หมายถึง  การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะ  เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิดการ
เจริญงอกงาม 
 
ระบบกำรเรียนกำรสอน 
 ระบบการเรียนการสอน  มีองค์ประกอบที่เป็นตัวป้อน  กระบวนการ  และผลผลิต 
 1. ตัวป้อน  ได้แก่  ครู  หรือผู้สอน  ผู้เรียน  หลักสูตร  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อวัสดุ
อุปกรณ์   
 2. กระบวนการ  ได้แก่  การด าเนินการสอน  การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน  การสร้างความ
พร้อมในการเรียน  การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ  
 3. ผลผลิต  ได้แก่  ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
 
ลักษณะกำรสอนที่ดี 
 การสอนที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการแนะน า  การได้ลงมือท าจริง  ให้ประสบการณ์ท่ีมี
ความหมาย 
 2. มีการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนด้วยการท างานเป็นกลุ่ม  นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 3. มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน  เรียนด้วยความสุข  ความสนใจ  กระตือรือร้น  
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
 4. มีการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรเป็นอย่างดี 
 5. มีการใช้สื่อการสอนจ าพวกโสตทัศนวัสดุ  เพื่อเร้าความสนใจ  ช่วยผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้
ง่ายขึ้น 
 6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อเร้าความสนใจผู้เรียนสนุกสนาน  ได้ลงมือปฏิบัติจริงและดู
ผลการปฏิบัติของตนเอง 
 7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ  ด้วยการซักถามหรือให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาง่าย ๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ  และพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  
 8. มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมการคิดท าสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีมี
ประโยชน์ไม่เลียบแบบใคร  ส่งเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ  ร้อยกรอง  วาดภาพ  และแสดงละคร 
 9. มีการใช้การจูงใจในระหว่างเรียนเช่น  รางวัล  การชมเชย  คะแนนแข่งขัน  เครื่องเชิดชู
เกียรติ  การลงโทษ  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนใจ  ตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการเรียนการสอน 
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 10. มีการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมี
การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  ยกย่องความคิดเห็นที่ดีนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับครู 
 11. มีการเร้าความสนใจก่อนลงมือท าการสอนเสมอ 
 12. มีการประเมินผลตลอดเวลา  โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การสังเกต  การซักถาม      
การทดสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าการสอนของครูตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9 ขั้นตอนและวิธีการสอน 
 

1. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. ทดสอบก่อนเรียน 
4. ทบทวนเนื้อหาซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้ก่อนที่จะท าการสอนเนื้อหาใหม่ 
5. สอนให้สนุกสนาน  มีความเป็นกันเองกับนักเรียน 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการอภิปรายร่วมกัน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

8. กระตุ้นให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

7.  ฝึกค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเอง 

6.  ส่งเสริมให้กล้าที่จะแสดงออก 

5.  สอนให้สนุกสนาน 

4.  ทบทวนเนื้อหา 

3.  ทดสอบก่อนเรียน 

2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  จัดบรรยากาศ 
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1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
 ตามบทบัญญัติของหมวด  4  แนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2542  มาตรา  23  ที่ก าหนดว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  
ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 
 4. ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 5. ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพ  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขจากกฎหมาย
ดังกล่าว  สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการให้สัมพันธ์กับข้อก าหนดเหล่านี้ด้วย 
 1.1 ควำมหมำย 
 การบูรณาการ  หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  โดยมีการเชื่อมโยงและ
ผสมผสานกระบวนการสอน  การสร้างคุณธรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนให้น าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการมิใช่เรื่องใหม่ส าหรับวงการศึกษา  แนวความคิดนี้มีมาตั้งแต่
สมัย  John  Dewey  ที่กล่าวว่า  การศึกษาคือ  กระบวนการของการปฏิบัติตัวในสังคมด้วยการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การเรียนรู้จะเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่คณะธรรมชาติทางสังคมของ
การศึกษาและการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีในหลักสูตรที่มีลักษณะบูรณาการ 

1.2  รูปแบบกำรบูรณำกำร  (Model  of  Integration)   
 การเรียนการสอนบูรณาการมี  2  ประเภทคือ  บูรณาการภายในวิชากับการบูรณาการ
ระหว่างวิชา  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชามี  4  รูปแบบคือ 
 1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก  (Infusion)  เป็นการสอนที่ครูผู้สอนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอ่ืนเข้าไปในการสอนของตน  เป็นการวางแผนการสอนและสอนโดยครูคน
เดียว 
 2. การสอบบูรณาการแบบคู่ขนาน  (Parallel Instruction )  เป็นการสอนที่ครูตั้งแต่  2  
คนขึ้นไป  ที่สอนต่างวิชากัน  ต่างคนต่างสอน  แต่มาวางแผนการสอนร่วมกันโดยมุ่งสอนหัวเรื่อง / 
ความคิดรวบยอด / ปัญหาเดียวกัน  (Theme/Concept/problem)  ระบุสิ่งที่ร่วมกันและตัดสิน
ร่วมกันว่าจะสอบหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอด  ปัญหานั้น ๆ อย่างไร  ในวิชาของแต่ละคน  งานที่
มอบหมายนักเรียนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะวิชา  แต่อยู่ภายใต้หัวเรื่องความคิดรวบยอด  หรือปัญหา
เดียวกัน 
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 3. การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction )  การสอนแบบนี้
คล้ายกับการสอนแบบคู่ขนาน  กล่าวคือ  เป็นการสอนที่ครูตั้งแต่  2  คนขึ้นไปสอนต่างวิชากันใช้หัว
เรื่อง  ความคิดรวบยอด  หรือปัญหาเดียวกัน  ต่างคนต่างสอนแต่มีการมอบหมายโครงการหรือ
โครงงาน  (Project)  ร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ครูทุกคนต้องการ
วางแผนร่วมกัน  สร้างโครงการร่วมกันและแบ่งโครงการย่อยให้นักเรียนปฏิบัติในแต่ละวิชา 
 4. การสอนบูรณาการแบบข้ามวิชา  หรือสอนเป็นคณะ  (Transdisciplinary Instruction )  
การสอนตามรูปแบบนี้  ครูที่สอนวิชาต่าง ๆ จะมาร่วมกันสอนเป็นคณะหรือทีม  ร่วมกันวางแผน
ปรึกษาหารือกัน  ก าหนดหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอด  ปัญหาร่วมกันแล้วด าเนินการสอนนักเรียนกลุ่ม
เดียวกัน 
 1.3 กำรสร้ำบทเรียนแบบบูรณำกำร 
 การสร้างบทเรียนแบบบูรณาการมี  2  ลักษณะ  คือ  การสอนบูรณาการตามรูปแบบที่  1  
และ  2  และการสอนบูรณาการตามรูปแบบที่  3  และ  4 
 การสอนตามรูปแบบที่  1  แบบสอดแทรก  และ  2  แบบคู่ขนาน  มี  2  วิธีคือ 
 วิธีที่ 1 เลือกหัวเรื่อง  (Theme)  ก่อนแล้วด าเนินการพัฒนาหัวเรื่องให้สมบูรณ์  มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ชัดเจน  ก าหนดแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที่จะใช้ในการค้นคว้า
และเรียนรู้  แล้วจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับ 
 วิธีที่  2 เลือกจุดประสงค์รายวิชา  จาก  2  วิชาขึ้นไป  แล้วน ามาสร้างเป็นหัวเรื่อง  
(Theme)  ร่วมกันระหว่างจุดประสงค์ที่เลือกไว้ก าหนดแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ค้นคว้าและเรียนรู้  แล้วจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับรายละเอียดของแต่ละวิธี 
  วิธีที่หนึ่ง  เลือกหัวเรื่อง  (Theme)   
            ขั้นที่ 1 เลือกหัวเรื่อง  (Theme)  โดยวิธีการต่อไปนี้ 

1)ระดมสมองของครูและนักเรียน 
2)เน้นให้สอดคล้องกับชีวิตจริง 
3)ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4)ก าหนดหัวเรื่องให้แคบลงโดยให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงตามความสนใจ
ของผู้เรียน 

       ขั้นที่ 2 พัฒนาหัวเรื่องดังนี้ 
1)เขียนวัตถุประสงค์  โดยก าหนดความรู้และความสามารถท่ีต้องการที่
จะให้เกิดกับผู้เรียนเขียนวัตถุประสงค์ให้เชื่อมโยงระหว่างวิชาให้ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่กิจกรรม 
2)ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับก าหนดการต่าง ๆ ใช้เวลามากน้อยแค่ไหน 
3)เตรียมสื่อ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

       ขั้นที่ 3 ระบุทรัพยากรที่ต้องการ  ควรค านึงถึงสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่น  หาง่าย ประหยัด 
       ขั้นที่ 4 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

1)ก าหนดกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาอ่ืน 
2)ก าหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมให้ชัดจน 
3)เลือกวิธีที่ครูวิชาต่าง ๆ จะท างานร่วมกัน 
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4)เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม 
5)จัดท าเอกสารแนะน าการปฏิบัติกิจกรรม 
6)ครูเตรียมสื่อ  วัสดุ  ล่วงหนา้  ได้แก่  ใบความรู้  ใบงาน  แบบบันทึก 
แบบประเมินแบบทดสอบ  และอ่ืน ๆ  

       ขั้นที่ 5 ด าเนินกิจกรรมตามรายการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  มีการตรวจสอบ       
                 และร่วมมือกับครูคนอ่ืนอยู่เสมอ  เพ่ือความก้าวหน้าของกิจกรรม 
       ขั้นที่ 6 ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
       ขั้นที่ 7 ประเมินกิจกรรมการสอน  หาจุดเด่น  จุดด้อย  เพ่ือน ามาปรับปรุง 
       ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูด้วยกัน 
  วิธีที่สอง  เลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน 
       ขั้นที่ 1 เลือกจุดประสงค์การเรียนรู้จาก  2  รายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน 
       ขั้นที่ 2 น าจุประสงค์ตามขั้นที่  1  มาสร้างเป็นหัวเรื่อง  (Theme)   
       ขั้นที่ 3 ระบุทรัพยากรที่ต้องการ 
       ขั้นที่ 4 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
       ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       ขั้นที่ 6 ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
       ขั้นที่ 7 ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 
       ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูด้วยกัน 
 รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม  มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับวิธีที่หนึ่งแต่ต่างกันที่ล าดับขั้นตอน
เท่านั้น 
 ส าหรับการบูรณาการตามรูปแบบที่ 3 แบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction )  
และรูปแบบที่ 4 แบบข้ามวิชา (Transdisciplinary Instruction ) ที่เน้นงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหามากกว่า 1 สาขาวชา  ดังนั้นวิธีการสร้างบทเรียนบูรณาการในขั้นที่  4  การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน  จึงสร้างเป็นงานกิจกรรมหรือโครงการ  (Project)  ให้นักเรียนท า  เพราะจะส่งเสริมให้
เกิดการเชื่อมโยงและน าความรู้ความสามารถหลายวิชามาสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้อย่างดี 
 1.4 กำรประเมินผลในกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น  สอดคล้องกับแนวการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กล่าวคือ  นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้คิดและปฏิบัติจริงตามความสนใจ  
และความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข  เรียนรู้จากกลุ่มและเพ่ือน  เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  
(บูรณาการเข้าด้วยกัน)  และเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ดังนั้นการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสภาพจริง  คือ  การประเมินความสามารถที่เ ริ่มตั้งแต่  
ประเมินการคิดวางแผน  กระบวนการท างาน  คุณธรรม  จริยธรรมระหว่างการท างาน  ความตั้งใจ  
ใส่ใจจนมีผลงานที่ส าเร็จเป็นชิ้นงานตามเป้าหมาย 
 วิธีการประเมินจะต้องหลากหลาย  ต่อเนื่องโดยมีการประเมินตลอดเวลาตามกิจกรรมการ
เรียนรู้  ใช้วิธีสังเกต  ตรวจสอบรายการ  บันทึกการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม
ประเมินชิ้นงาน  หรือบางครั้งอาจจะมีการประเมินด้านความรู้ควบคู่กันไปด้วย 
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 นอกจากนี้  ควรมีการประเมินแบบอิงการปฏิบัติ  (Performance-base)  และการประเมิน
แบบอิงการสังเกต  (Observation-base)  ซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถบูรณาการเรียนการ
สอนกับการประเมินผลเข้าด้วยกัน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และ
การสอนกับการประเมินจะไม่แยกจากกัน  ทั้งครูและนักเรียนใส่วนร่วมในการสอนและการประเมิน  
จึงท าให้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุด 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
 นับตั้งแต่มีการประกาศให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เมื่อเดือนสิงหาคม  2542  
เป็นต้นมา  ท าให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพราะเป็นสถาบันบังคับของกฎหมาย
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของตนให้เป็นผู้น าในการด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ครู  ส่วนครูต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันจึงเกิดค าถามขึ้นว่า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร  รู้ได้อย่างไรว่าที่ท าอยู่ถูกต้อง
หรือไม่  และวิธีประเมินผลแบบเดิมจะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่  ค าถามเหล่านี้ล้วนแต่ให้ครูแสวงหา
ค าตอบเพ่ือให้ได้แนวทางที่ชัดเจน  ส าหรับน ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.1 ควำมหมำย 
      ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  หมายถึง  ผู้เรียนเป็นคนส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  คือ  การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้  โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากท่ีสุด 
      กิจกรรมการเรียนรู้  คือ  งานที่ผู้เรียนท าแล้วเกิดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดง
เป็นพฤติกรรมที่ครูก าหนดไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรมีความหลากหลาย  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ทุกด้าน 
      ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ได้  4  ด้าน  คือ 
      1. ด้านร่างกาย  คือ  การที่ผู้เรียนใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท ากิจกรรมผู้เรียนได้
เคลื่อนไหวร่างกายประสาทการรับรู้ตื่นตัว  ท าให้รับข้อมูลได้ดี 
      2. ด้านสติปัญญา  คือ  การที่ผู้เรียนใช้สมองหรือกระบวนการคิดในการท ากิจกรรม 
      3. ด้านสังคม  คือ  การที่ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนขณะท ากิจกรรมท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ทักษะทางสังคม 
      4. ด้านอารมณ์  คือ  การที่ผู้เรียนรู้สึกต้องการและยินดีท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรู้ที่
มีความหมายต่อตนเอง  การมีส่วนร่วมด้านอารมณ์มักจะด าเนินควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ร่างกาย  สติปัญญา  และสังคม 
 2.2 แนวคิดของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
      การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธนิยม  
(Cognitive  Theories)  ที่ชื่อว่า  การเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมอง  เกิดจากกระบวนการ
กระท ากับข้อมูล  และดึงข้อมูลออกมาใช้  วิธีเรียนรู้มีผลต่อการจ า  การลืม  และการถ่ายโอน  
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(Transfer)  ความรู้  แรงจูงใจระหว่างการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการชี้น าความสนใจ  มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการจัดข้อมูล  และส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      ปัจจุบันแนวคิดการสรรค์สร้างความรู้  (Constructivism)  ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายว่า  มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  แนวคิดนี้มี
ความเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนด้วยตนเอง  สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้งอกงามข้ึน
ได้เรื่อย ๆ โดยอาศัยการพัฒนาโครงสร้างความรู้ภายในบุคคลและการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
โครงสร้างของความรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
 1. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ 
 2. ความรู้ใหม่  ที่ผู้เรียนได้รับเป็นข้อมูล  ความรู้  ความรู้สึกและประสบการณ์ 
 3. กระบวนการทางสติปัญญา  ซึ่งเป็นประบวนการทางสมองที่ผู้เรียนใช้ท าความเข้าใจกับความรู้
ใหม่  และใช้เชื่อมโยงปรับความรู้เดิม  และความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
 ดังนั้นครูที่จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  จึงมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องบอกความรู้เนื้อหาสาระอีกต่อไป 
 2.3 หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง  :  โมเดลซิปปำ  (CIPPA  
Model)   
 หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปาเป็นหลักที่น ามาใช้จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง  เสนอแนวคิดโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.ทิศนา  แขมมณี  อาจารย์ประจ าภาควิชา
ประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีจุดเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์  หลักการจัดของโมเดลซิป
ปา  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  5  ประการ  ได้แก่ 
 C  มาจากค าว่า  Construct  หมายถึง  การสร้างความรู้ตามแนวคิด  การสรรค์สร้างความรู้  
ได้แก่  กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งท าให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง  กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 I  มาจากค าว่า  Interaction  หมายถึง  การปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
ได้แก่  กิจกรรมที่ให้ผู้เกิดการเรียนรู้จากการเข้าใจไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น ครู เพ่ือน ผู้รู้ หรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  เช่น  แหล่งความรู้  และสื่อประเภทต่าง ๆ  กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมทางสังคม 
 P  มาจากค าว่า  Participation  หมายถึง  การสีส่วนร่วมทางกาย  ได้แก่  กิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่าง ๆ  
 P  มาจากค าว่า  Process  Learning  หมายถึง  การเรียนรู้กระบวนต่าง ๆ ที่เป็นทักษะที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ได้แก่  กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนท าเป็นขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้  ทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการ  กระบวนการที่น ามาจัดกิจกรรม  เช่น  กระบวนความคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  เป็นต้น  กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา 
  A มาจาค าว่า Application  หมายถึง  การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ   ได้แก่   กิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่
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เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมนี ้ช่วยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้หลายอย่าง
แล้วแต่ลักษณะของกิจกรรม 
 2.4 ขัน้ตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักโมเดลซิปปำ 
 โมเดลซิปปามีองค์ประกอบส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญ   5  ประการ  ครูสามารถ
เลือกรูปแบบวิธีสอน กิจกรรมใดก็ได้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบทั้ง  5  อีกทั้ง
การจัดกิจกรรมก็สามารถจัดล าดับองค์ประกอบใดก่อนหลังได้เช่นกัน และเพ่ือให้ครูที่ต้องการน า
หลักการของโมเดลซิปปาไปใช้ได้สะดวกขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี จึงจัดขั้นตอนการ
สอนเป็น 7 ขั้น  ดังนี้ 
 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน 
  กิจกรรมในขั้นนี้  ได้แก่  การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนบอกสิ่งที่เคยเรียนรู้
การให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือการให้ผู้เรียนแสดงโครงสร้างความรู้  (Graphic Organizer) 
 2.  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่   เพ่ือให้ผู้เรียนหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
ให้ผู้เรียน 
 3. ขั้นศึกษาท าความเข้าใจความรู้ใหม่    และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความหมายของข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่ สรุปความเข้าใจแล้วเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม 
  กิจกรรมในขั้นนี้  ได้แก่  การให้ผู้เรียนใช้กระบวนการต่าง ๆ  ด้วยตนเอง 
เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มหรือกระบวนการแก้ปัญหา สร้างความรู้ขึ้นมา 
 4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม   เพ่ืออาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ และขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น 
 กิจกรรมในขั้นนี้  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปันความรู้ความเข้าใจให้
ผู้อื่น  รับรู้  และให้กลุ่มช่วยกันตรวจสอบ  ความรู้  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้  เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 
  กิจกรรมในขั้นนี้   ได้แก่   การให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย
มโนทัศน์หลักและมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่  แล้วน ามา
รวบรวมเรียบเรียงให้ได้ใจความสาระส าคัญครบถ้วน  สะดวกแก่การจดจ า ครูอาจให้ผู้เรียนจัดเป็น
โครงสร้างความรู้  (Graphic Organizer)  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการจดจ าข้อมูลได้ง่าย 
 6. ขั้นแสดงผลงาน  เพ่ือให้โอกาสผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองด้วยการได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้อื่น 
 กิจกรรมในขั้นนี้  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น  จัดนิทรรศการ จัดการอภิปราย แสดงบทบาทสมมติ  เขียนเรียงความ วาดภาพ  
แต่งค าประพันธ์  เป็นต้น  และอาจมีการจัดประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสม 
 7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้  เพ่ือฝึกฝนให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ให้เกิดความเข้าใจและความช านาญ 
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3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 การอาชีวศึกษา  หมายถึง  การศึกษาเพ่ือความสามารถท างานประกอบอาชีพได้และรวมถึง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในอาชีพเป็นการศึกษาตลอดชีพ  จากความหมายของ
การอาชีวศึกษา  ท าให้การอาชีวศึกษามีลักษณะของการจัดการศึกษาที่มีความเฉพาะ  ต่างจากการ
จัดการศึกษาแบบอื่น  คือ 
 1. ต้องมีการจัดสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะพบเมื่อออกไปท างาน 
 2. ต้องมีการฝึกด้วยเครื่องมือ  เครื่องใช้  เครื่องจักรต่าง ๆ เหมือนที่ใช้ในโรงงาน 
 3. ต้องมีการฝึกลักษณะของผู้เรียนให้มีอุปนิสัยและความคิด  ในการท างานให้สอดคล้องกับ
งานที่จะต้องท าหลังจากจบการฝึกอาชีพนั้น 
 4. ความส าเร็จของผู้เรียนจะเกิดข้ึนได้  เมื่อผู้เรียนมีความสนใจในงานทักษะปฏิบัติและมี
ความสามารถทางสติปัญญา  เพ่ือท าความเข้าใจในงานที่ตนท าอยู่ 
 5. ต้องฝึกให้ผู้เรียนมีใจรักในงานที่ท าอยู่ 
 6. ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนจะต้องจัดสภาพการณ์ท่ีส่งเสริมการคิดในการท างานด้วย  
โดยต้องให้ผู้เรียนรู้ความหมายของการฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วย 
 7. ครูอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ประสบการณ์ใน
วิชาชีพนั้น ๆ อย่างเชี่ยวชาญและต้องเป็นผู้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 
 8. ต้องมีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานระดับอาชีพของการท างานเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบด้วย
ตนเองได้ 
 9. ในการฝึกอาชีพต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 10. ต้องมีผู้เกี่ยวข้องในอาชีพต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการหลักสูตรด้วย 
 11. การฝึกอาชีพแต่ละอาชีพต้องสร้างลักษณะพิเศษของอาชีพนั้น ๆ เน้นการฝึกให้ตรงกับ
ลักษณะพิเศษ 
 12. ต้องมีการปรับปรุงการฝึกอาชีพอยู่เสมอให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 จากลักษณะเด่นเฉพาะตัวของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  น ามาขยายความให้เห็นภาพการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 1) จุดประสงค์การสอนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2) เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 3) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 4) สื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 3.1 จุดประสงค์กำรสอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
      การก าหนดจุดประสงค์การสอนต้องก าหนดให้ครบทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านพุทธิพิสัย    
จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

3.1.1 จุดประสงค์การสอนด้านพุทธิพิสัยต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจใน
เรื่องการท างาน  ระดับเกิดความคิดรวบยอดและหลักการ  เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ
ท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  มิใช่รู้เฉพาะตัวอย่างที่ครูแสดงให้ดูเท่านั้น  ดังนั้นจึงต้องเสริมด้วย
จุดประสงค์การฝึกทักษะการคิดลงในแผนการสอนด้วย 
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3.1.2 จุดประสงค์การสอนด้านจิตพิสัย  ต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรักในงานที่ท า   ฝึก
อุปนิสัยและความคิดในการท างานให้สอดคล้องกับงานอาชีพ  มีความรู้ใฝ่รู้และหมั่นพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

3.1.3 จุดประสงค์การสอนด้านทักษะพิสัย  ต้องเน้นให้มีการฝึกด้วยเครื่องมือเครื่องใช้  
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เหมือนในโรงงานจนเกิดความช านาญถึงระดับใช้ข้อมูลจากผลของการฝึก     ตั้ง
เกณฑ์มาตรฐานในการท างานและตรวจสอบผลของการท างานด้วยตนเองได้ 

3.1.4 เพ่ือความส าเร็จของการตั้งจุดประสงค์การสอนทั้ง  3  ด้านดังกล่าวต้องเสริม
จุดประสงค์การฝึกการคิดเข้าไปร่วมด้วย 
 3.2 เนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
      เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะสอนทางอาชีวศึกษาจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง  3  เรื่องคือ  ความรู้
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นหลักการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน  เทคนิคเฉพาะที่จะท าให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความรู้เกี่ยวกับ
คุณลักษณะนิสัยที่ดีที่จะเกิดจากการฝึกงาน  และมีผลย้อนกลับไปท าให้การท างานได้ผลดีพัฒนาเป็น
ลักษณะนิสัยถาวรของผู้เรียน 
 3.3 กำรจัดกิจกรรมจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
      กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี  เมื่อวัดแล้วต้องท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตาม
จุดประสงค์ของการสอน  ครูต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์  
การสอนที่จะน ามาใช้แล้วเกิดผล  ถ้าจะกล่าวถึงจุดประสงค์การเรียนรู้  3  ทิศทางท่ีมีอยู่ได้แก่ 

3.3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ระดับความคิดรวบ
ยอดและหลักการ  เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ที่ครูควรน าไปใช้  
ได้แก่  การน าเสนอตัวอย่างของสิ่งที่ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนสังเกต  ถ้าตัวอย่างจ านวนมากพอที่จะ
ท าให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมลักษณะเด่นเฉพาะที่จ าเป็นต้องมีขาดไม่ได้ของสิ่งที่ต้องการสอน  และต่อมา
ครูน าเสนอตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ใช้เพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบ  โดยครูต้องรู้จักใช้ค าสั่งเป็นแนวทางใน
การสังเกต  และค าถามช่วยเชื่อมโยงความคิด  ในไม่ช้าผู้เรียนจะสามารถสร้างความคิดรวบยอดและ
หลักการของสิ่งที่ครูต้องการสอนได้ด้วยตนเอง  และเมื่อเกิดความคิดรวบยอดและหลักการแกล้ว  ครู
จะต้องจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้นั้น 

3.3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านจิตพิสัยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะรักในงานที่ท าและมี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน  และพัฒนาเป็นคุณลักษณะที่ดีติดตัวไปด้วยครูจะใช้ยุทธศาสตร์
อะไรท าให้เกิดสิ่งที่ต้องการได้  ถ้าครูได้ศึกษาขั้นตอนการเกิดเจตคติและพัฒนาลักษณะนิสัยตาม
ความคิดของ  Bloom  ก็จะสามารถค้นพบยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติได้  Bloom  ได้กล่าว
รายละเอียดของหลักการนี้ไว้  5  ระดับคือ 

1. ขั้นการรับรู้  การที่บุคคลจะเกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยใด ๆ ได้บุคคลนั้นจะต้องมี
โอกาสได้รับรู้และใส่ใจคุณธรรม  จริยธรรม  หรือค่านิยมนั้น ๆ ก่อน 

2. ขั้นการตอบสนอง  ครูต้องจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งนั้น  
และเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นพัฒนาความสนในที่มีอยู่ให้มากข้ึน 

3. ขั้นการเห็นคุณค่า  หลังจากที่ผู้เรียนได้มีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นแล้ว  ครู
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการตอบสนอง  ก่อให้เกิดความพึงพอใจผู้เรียนจะเห็น
คุณค่าของการปฏิบัติเช่นนั้นต่อไป 
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4. ขั้นการจัดระบบ  การที่ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ครูต้องการสอนแล้วจะพัฒนาเป็น
ลักษณะนิสัยได้  ผู้เรียนจะต้องมีการน าไปปฏิบัติในระบบชีวิตของตนเอง  ครูต้องติดตามผลและ
ส่งเสริมมิใช่จัดสถานการณ์ให้เกิดในชั้นเรียนแล้วเลิกกันไป  กับทั้งครูเองต้องมีระบบชีวิตที่ด าเนินตาม
สิ่งที่สอนให้เห็นเป็นตัวอย่าง  อย่างค ากล่าวที่ว่า  ท าให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างด้วย 

5. ขัน้การพัฒนาเป็นนิสัย  เมื่อผู้เรียนได้ยึดถึงสิ่งที่ครูสอนแนะน ามาปฏิบัติในวิถีการ
ด าเนินชีวิตของตนเองอย่างสม่ าเสมอแล้ว  ในไม่ช้าก็จะพัฒนาถึงขั้นเป็นลักษณะนิสัยของตนเอง 

3.3.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย  ให้ผู้เรียนได้ฝึกหักท างานและฝึกฝน  
จนเกิดความช านาญในการออกแบบกิจกรรม  ครูต้องท าการวิเคราะห์งานที่ต้องการให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติก่อน  เพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนจะต้องฝึกงานย่อยใดก่อนบ้าง  เมื่อรู้แล้วก็ท าการเรียงล าดับงานย่อยใด
ควรให้ฝึกก่อน  ฝึกหลัง  แต่ละงานควรให้เวลาในการฝึกมากน้อยเท่าไร  ในขณะที่ผู้เรียนฝึกครูจะ
สังเกตอะไรแต่ละอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบผลการฝึกและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 เมื่อวางแผนแล้ว  ครูด าเนินการให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก  โดยเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เป็นการ
เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน  ดังนั้นผู้เรียนจะค้นพบว่าในการที่ครูบอกให้ฝึก
ท าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเทคนิคเฉพาะของการท างานใด ๆ เป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะมีเหตุผลในตัว
ของมัน  ไม่ใช่การท างานโดยไม่รู้สาเหตุ  ครูอาจสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้สังเกตและค้นพบที่มา
ของเทคนิคเฉพาะบางอย่างด้วยตนเอง  โดยครูไม่บอกให้รู้ล่วงหน้า  ถ้างานนั้นไม่มีอันตรายแต่ครู
จะต้องหาวิธีแนะน าหรือเชื่อมโยงจนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เอง 
 ในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกหัดและฝึกฝน  ผู้เรียนควรได้รับรู้ผลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  โดยครูเป็นผู้ให้เป็น  External  Feedback  และในขณะนั้นครูต้องให้หลักการ
สังเกตและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของการท างานอย่างมีเหตุผล  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง  
Internal  Feedback  ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไปตลอดในการท างาน  และสามารถ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพภาพการท างานของตนเองให้มากขึ้น  เมื่อท างานซ้ า ๆ บ่อยครั้งกับทั้งยังได้ฝึกให้
ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกตและมีทักษะในการคิดขณะที่ท างานด้วย  ในที่สุดผู้เรียนจะกลายเป็นผู้มี
ความสามารถในการท างานอย่างได้ผลดี  มีความแม่นย าเป็นอัตโนมัติและยังสามารถพัฒนาขึ้นเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานลักษณะนั้น ๆ ได้ในโอกาสต่อไปอีก 
 จากมุมมองของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้หลักการและยุทธศาสตร์ต่าง 
ๆ พบว่าการเรียนรู้ทางพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมีการ
เกื้อหนุนกันเป็นวงจร  เริ่มจากผู้เรียนได้รับการกระตุ้นให้รับรู้ลักษณะงานที่จะต้องท า  ได้รับความรู้ว่า
จะท างานนั้นได้อย่างไร  มีโอกาสได้ลองท าตามที่ครูบอกได้รับความส าเร็จ เกิดความพึงพอใจอยาก
ท างานนั้นอีก  เมื่อท างานเพ่ิมก็ได้รับความรู้จากการท างานมากขึ้น  ได้เห็นตัวอย่างของการท างานที่
ได้ผลดีและไม่ดีเกิดความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง  เกิดเป็นการเรียนรู้ระดับเกิดความคิดรวบยอดและ
หลักการ  การปฏิบัติงานก็ท าให้ได้คล่องมากขึ้น  ความผิดพลาดในการท างานน้อยลงท างานได้เอง  
โดยไม่ต้องดูแบบจากครู  เกิดความมั่นใจ  ได้รู้ผลประโยชน์จากการท างาน  เกิดความภาคภูมิใจและ
รักการท างาน  ท าให้อยากฝึกฝนและหาความรู้เพ่ิมเติมอีกสามารถสร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้  มีลักษณะนิสัยที่ได้จากปฏิบัติ  ปฏิบัติงานได้อย่างอัตโนมัติและสร้างสรรค์งานใหม่ได้
เอง  บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการอาชีวศึกษา  เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนติดตัวผู้เรียนตลอดไป 
 เรื่องราวทั้งหมดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตามหลักการเรียนรู้แบบ
ยั่งยืนโดยสอนให้ผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว  น่าจะหันกลับมาพิจารณาดูลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนอาชีวศึกษาที่ท าอยู่ในปัจจุบัน  การที่จะต้องเรียนรู้ โดยการปฏิบัตินับเป็นข้อได้เปรียบที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้ว  แล้วยังมียุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นระบบระเบียบ  และเอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียนอยู่มาก  ดังตัวอย่าง 
 1. การสอน โดยวิ ธี   4   ระดั บ   (Four  Steps)  โดย เริ่ ม จากการ เร้ าความสน ใจ  
(Motivation)  การให้ข้อมูลความรู้  (Information)  การให้ประยุกต์ใช้ความรู้  (Application)  และ
การวัดผลความส าเร็จ  (Progress)  หรือเรียกกันว่า  การสอนแบบ  MIAP  ซึ่งใช้เป็นหลักให้ครูรู้
ขั้นตอนว่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรบ้าง  ถ้าครูสามารถออกแบบในรายละเอียดของการปฏิบัติได้ตรง
ตามประเด็น  และเลือกใช้วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครบทั้ง  4  ขั้น  
(MIAP)  และ  4  ด้าน  (ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา)  ก็จะได้การจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ิมเข้าไปด้วย 
 2. การสอนโดยใช้โครงการ  (Project-Based  Approach)  วิธีการนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าสิ่งที่ตนเสนใจ  อาจน าไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า  มี
ประโยชน์  มีโอกาสได้น าความรู้หลายอย่างที่เรียนมาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานเป็น
โอกาสที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ  ชื่นชมในผลการท างาน  อยากรู้อีก  อยากท าอีก 
 3. การสอนโดยใช้การวิจัย  (Research  Based  Approach)  วิธีการนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสได้
ใช้ความรู้ระดับสูง  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจหรือต้องการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบระเบียบของ
การวิจัยน าไปสู่การค้นพบความรู้  และการรู้จักการท างานอย่างมีระบบระเบียบตามขั้นตอนของการ
วิจัยสามารถน าความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานนี้ไปใช้หาความรู้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อีก 
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กำรวัดผลและประเมินผล 
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใดก็ตาม จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ ได้

เลยหากไม่มีการวัดและประเมินผล  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสินจะท าให้รู่ถึงผลการ
พัฒนาเด็กนักเรียนได้ว่า  เด็กนักเรียนที่ผู้สอนหรือครู/อาจารย์ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร ซึ่งตัดสินใจจากการวัดผล (Measurement) และการประเมินผล(Evaluation) 
การะประเมินผลเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ เป้าหมายอย่าง
ครบวงจร ดังภาพที่ 2.10 
 โครงสร้างของหลักสูตรในรูปของระบบ  จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทั้ง  3 ด้าน
คือ  ด้านปัจจัย  ได้แก่  ปรัชญาการศึกษาโครงการสร้างเนื้อหาวิชา  สื่อการสอน  ครูและนักเรียน
หรืออ่ืน ๆ  ด้านกระบวนการ  ได้แก่  วิธีการสอนเทคนิคการเรียนการสอน  ทักษะของครูการวาง
แผนการเรียนการสอน  และด้านผลผลิต  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียน  และการพัฒนาบุคลิกภาพ คือ  การวัดและประเมินผล   เช่นเดียวกับแนวคิดตามวงจร
การบริหารหลักสูตร (Curriculum  Circle) ได้ก าหนดให้การวัดและประเมินผลเป็นปัจจัยส าคัญที่
ขาดมิได้ในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 แสดงความส าคัญของการวัดและประเมินผล 
 

การวัดผล (Measurement) คือ การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
เจตคติที่เปลี่ยนไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ  เป็นตัวทดสอบ และการ
จะเลือกใช้เครื่องมือทดสอบชนิดใดนั้น  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนผล
ที่ได้รับจากการวัดผลจะเป็นเชิงปริมาณเช่น เป็นคะแนน หรือเป็นค่าร้อยละ ซึ่งยังไม่สามารถตัดสินได้
ว่านักเรียนที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรจนกว่าจะมีการประเมินผล (Evaluation) คือ  การตัดสินใจว่า
ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างไรเมื่อน าคะแนนที่ได้จาการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  เช่น นักเรียนท า

- ปรัชญาการศึกษา 
- จุดมุ่งหมายการศึกษา 
- โครงสร้างเนื้อหาวิชา 
- สื่อการเรียน 

- วิธีการสอน 
- เทคนิคการเรียนการสอน 
- ทักษะของครู 
- การวางแผนการเรียนการสอน 

-  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน 

-  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
-  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การวัดและประเมิน 

( เพ่ือดูการพัฒนา ) 

สิ่งท่ีป้อนเข้ำไป (Input) กระบวนกำร  (Process) ผลิตหรือสิ่งท่ีได้มำ (output) 
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แบบทดสอบได้ 70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าได้คะแนนร้อยละ 60  
ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมินผลจะต้องเปรียบเทียบออกมาในเชิงคุณภาพเช่น  สอบผ่านหรือไม่ผ่าน 
หรือแบ่งเป็นเกรด 4 , 3, 2, 1 คือ ค่าดีมาก ดี ดีพอใช้ หรือต้องแก้ไขสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการ
สอนจะสมบูรณ์ไปไม่ได้เลยหากปราศจากการวัดผลและประเมินผลและประเมินผลซึ่งเป็นวิธีการ
ตัดสินใจความรู้ความสามารถของนักเรียนได้ว่าผ่านเกณฑ์จากข้อทดสอบที่ก าหนดขึ้นหรือไม่ส่วน
รูปแบบการประเมินจะใช้รูปแบบใดนั้นถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ต้องตระหนัก  เช่น  หากประเมินผล
โดการใช้ข้อทดสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบซึ่งเป็นข้อสอบที่สามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาที่
เรียนตรวจให้คะแนนได้ยุติธรรมและรวดเร็ว ก็อาจส่งผลให้ผู้เรียนเก่งแต่ความรู้ทฤษฎี  แล้วอาศัยการ
จดจ าไปสอบมากกว่า ไม่สามารถประเมินผลการเรียนที่เป็นความคิดซับซ้อนความสามารถในการ
แก้ปัญหาและลักษณะที่พึงประสงค์ก็จะไม่เกิดขึ้น  แต่สามารถสอบผ่านได้เป็นต้นดังนั้นหากการวัดผล
และประเมินผลการเรียนการสอนมีการพัฒนาที่มุ่งเน้นการไปสู่การพัฒนาความเป็นคนที่แท้จริง  ไม่
เฉพาะแต่ความเก่ง   เพ่ือแข่งขันเพ่ือชิงดีชิงเด่นให้สามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงได้
เท่านั้น  เราคงจะได้เห็นความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน  และรวมถึงความส าเร็จของการวัด
และประเมินผลการศึกษาอย่างแท้จริงในไม่ช้านี้  เหมือนดังเช่นขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการน า
ความคิดในการประเมินผลจากแฟ้มสะสม  (Portfolio)   เพ่ือดูผลการปฏิบัติงานของนักเรียนที่สั่งสม
มาอย่างต่อเนื่องอันจะน าไปสู่การพัฒนาการวัดผลและการประเมินผลอย่างไรก็ตาม  เราคงจะได้เห็น
เปลี่ยนแปลงทั้ งระบบการเรียนการสอน  และระบบการวัดผลและการประเมินผล  เมื่ อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้  (เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม  
2544) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 5  ปี นี้  เราจะได้เห็นการปฏิรูปการศึกษาทุกระบบ  ไม่เฉพาะระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 2.11 การวัดการประเมินผลในวงจรการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตร Curriculum 
Construction 

การวดัและการประเมินผลตามหลกัสูตร 
Curriculum Evaluation 

 

การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 
(แผนการสอน) 

Curriculum Guide 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
Curriculum Implementaion 
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การเรียนการสอน  หรือระบบการวัดผลและประเมินผลเท่านั้น  เรายั งจะเห็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารการศึกษา  ตลอดจนระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอันจะน าไปสู่
พัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริงที่เราต่างรอคอยและอยากเห็นด้วยความหวังที่ดี 
 
สื่อกำรเรียนกำรสอน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างมาก  เพราะเทคโนโลยีการศึกษาจะเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเป็น
แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งท าให้เกิดแนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาและเปลี่ยนบทบาท
ของครูตามแนวคิดใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  43  ได้บัญญัติว่าบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรา 81  ที่เน้นให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้
ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม  ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ที่ท า
ให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ  คือ   

1. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย  
2. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งของคนไทย   
3. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้อง  กับวัฒนธรรมการเรียนรู้ยุคโลกาภิวัฒน์    
4. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ครู พ่อแม่  

ผู้ปกครองและสังคมไทย   
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ตามข้อ  3  และ 4  จะเป็นไปได้นั้นจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี

ยุคสังคมข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อหลัก 
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีอิทธิพลโดยตรงต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีเนื้อหาสาระรวม 9 หมวด หมวดที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้แก่ หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาหมวดที่ 3 ว่าด้วย
ระบบการศึกษาและหมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาหมวดที่ 9 เป็นหมวดโดยตรงที่ว่าด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบด้วยมาตรา  63  ถึง  มาตรา 69 มีสาระส าคัญคือ  ประการแรก  รัฐ
ต้องจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่องทางและสื่อโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา   
ประการที่สอง รัฐต้องจัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานเฉพาะ  เพ่ือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาประการที่สาม  รัฐต้องส่งเสริมบุคลากรทาการศึกษาตลอดทั้งประชาชนให้ ม ีข ีด
ความสามารถในการผลิต  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   ในยุค
สังคมข่าวสารในการแสวงหาความรู้และการศึกษาตลอดชีวิตหมวดที่ 3 ว่าด้วยระบบการศึกษา  
สาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้แก่ การจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ  คือ การศึกษา
ในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความลื่นไหล สามารถถ่ายโอนผลการ
เรียนระหว่างกันได้และประสมประสานให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  (Life long education) ดังนั้น
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามหมวดที่ 9 จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลได้ในสถานที่  ทุกวันและทุกวิธีการหมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา  
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สาระส าคัญในหมวดนี้  ได้แก่การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด  
หมายถึง  การก าหนดจุดหมายสาระ  กิจกรรม  แหล่งการเรียนรู้  สื่อการเรียน  และการวัด
ประเมินผลที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มความสามารถสอดคล้องกับ
ความถนัดความสนใจ  และความต้องการของผู้เรียน  สาระของหมวดนี้โดยสรุปแล้ว  กล่าวถึง
องค์ประกอบและกระบวนการของสังคม  การเรียนรู้ซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการการเรียนรู้ในยุค
สังคมข้อมูลข่าวสาร  ที่ระบบการศึกษาจะต้องเป็นระบบเปิดอิสรภาพ  ความเสมอภาคและตอบสนอง
ต่อความจ าเป็น  ความต้องการ  ความถนัด และขีดความสามารถของผู้เรียน  ความเสมอภาคและ
ตอบสนองความจ าเป็น  ความต้องการ  ความถนัด และขีดความสามารถของผู้เรียน  โดยผ่านทางสื่อ
ทุกรูปแบบและมีอัตราการเรียนการสอนแบบไม่เผชิญหน้า 
 การศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นบทบาทของครูจะเน้นหนัก  การเป็นผู้อ านวยการ      
การเรียนรู้  คือ  จะต้องเตรียมฐานความรู้  แหล่งสื่อการศึกษา  การเลือกและการใช้สื่อการศึกษาให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
 
 1.2 ความสามารถและประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
  1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอน  หรือ  สื่อการศึกษา  คือตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ  เช่น วัสดุ 
อุปกรณ์  เครื่องมือ   และเทคนิควิธีการ  รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดการ
พัฒนา  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพตลอดจนการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  และมีประสิทธิภาพ 
  2. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอนแบ่งประเภทได้หลายลักษณะ ได้แก่ (1) การแบ่งประเภทตาม
ช่องทางการส่งและรับสาร (2) การแบ่งประเภทตามโครงสร้างความคิดและ (3) การแบ่งประเภทตาม
โครงสร้างของสื่อ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  การแบ่งประเภทตามช่องทางการส่งและรับสาร   สื่อการศึกษาที่แบ่งประเภทตาม
ช่องทางการส่งและรับสารมี  3 ประเภท  ได้แก่ 
   1. สื่อโสตทัศน์  ได้แก่  สื่อกราฟฟิก  วัสดุลายเส้นและแผ่นป้ายต่างๆ   สื่อ
สามมิติประเภทหุ่นจ าลอง  และสื่อเสียง เช่น เทปเสียง เป็นต้น 
   2. สื่อมวลชน   ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
   3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ 
สื่อสาร โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ ระบบประชุมทางไกล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น     
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รูปที่ 2.12 ประเภทสื่อการเรียนการสอน 
 2. เทคโนโลยีและสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 
 เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ต้องจัดหาและน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นไป
ตามลักษณะการศึกษาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะต้องประกอบด้วย
โครงสร้างพื้นฐานด้านช่องทางและสื่อ  ดังต่อไปนี้ 

2.1 เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม (E-communication) ที่ส าคัญได้แก่การสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  เครือข่ายกระจายสารโลก  เครือข่ายเส้นใยน าแสง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.2 ระบบการสอนผ่านจอภาพ  (On-Screen Interactive)  ที่ส าคัญได้แก่การสอนด้วย
คอมพิวเตอร์  การสอนด้วยโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์  การสอนด้วยการประชุมทางไกล  การสอนด้วย
เครือข่ายโลก 
 2.3 ระบบสื่อตามต้องการ (Media On Demand) เช่น สัญญาณภาพตามต้องการเสียงตาม
ต้องการ  บทเรียนตามต้องการ  เป็นต้น 
 2.4 ระบบฐานความรู้  (Knowledge-Based System) เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดมาจาก
ระบบฐานข้อมูล  ซึ่งรวบรวมและจัดเรียงเนื้อหาข้อมูลตามล าดับที่มีกฎเกณฑ์ตายตัว โดยใช้ค าไข  
(Key word)  เป็นตัวค้นและตัวเรียกข้อมูล  ส่วนฐานความรู้จะจัดข้อมูลไว้หลากหลาย เช่น ตาม
ประเภทของหลักสูตร  ระบบสารสนเทศ  และระบบเหตุผลเพ่ือให้สามารถค้นและเรียกข้อมูล/ความรู้
ที่ตรงกับอายุ  ความต้องการ  วัตถุประสงค์  ของการใช้และปัญหาของผู้เรียกใช้ 
 3. บทบาทของครูในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 

ประเภทสื่อกำรศึกษำ (กำรเรียนกำรสอน) 
แบ่งตำมช่องทำงรับและส่ง 

สื่อโสต
ทศัน์ 

สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม 

สื่อกราฟฟิก 
วัสดุลายเส้น 
และแผ่นป้าย 
สื่อสามมิติ 
สื่อเสียง 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ 

โทรศัพท์ 
วิทยุสื่อสาร 
โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ 
ระบบประชุมทางไกล 
คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 
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 บทบาทของครูในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบสังคม  วัฒนธรรม  และกระบวนการสอนตามยุคสมัยมาโดยตลอด  
กล่าวคือ   
 (1) ในยุคสังคมบรรพกาลที่สังคมอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย  การสื่อสารและคมนาคมยังมี
ข้อจ ากัด  การศึกษาเป็นการเลียนแบบท าตามและจดจ าจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่  บทบาทของครู
จึงจ าเป็นผู้จดจ าและบอกเล่าให้ผู้เรียนท่องบท  จดจ าและท าตามที่ครูบอก เทคนิควิธี และสื่อต่าง ๆ  จึง
เป็นไปเพ่ือให้ผู้เรียนจดจ าและท าตามได้ง่าย   
 (2) ในยุคสังคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ที่ระบบสังคมเป็นสังคมกระจุก  
โดยมากเกิดขึ้นในเมืองขนาดใหญ่ระดับนครและมหานครวิทยาการต่าง ๆ  มีมากมายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ครูไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระโดยตรงจากความจ าและประสบการณ์
ของตนได้  จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไปเป็นนักออกแบบระบบการเรียนการสอน  โดย
การใช้สื่อโสตทัศน์เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระแทนการบอกเล่าและเป็นผู้ให้เนื้อหาสาระ
ด้วยตนเอง 
 (3) ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบ ัน และการเรียนสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเก่งและแก้ปัญหาได้  ตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็น
คนเก่ง  คนดี คนมีความสุข  และรักที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจ าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักจัด
และออกแบบระบบการเรียนการสอน  นักจัดการสารสนเทศ  นักออกแบบและจัดการแหล่ง
สื่อการศึกษา  นักออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และเป็นนักแนะแนวและอ านวย
ความสะดวกการเรียน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ครูในฐานะนักจัดระบบออกแบบระบบการเรียนการสอน 
      การจัดระบบและการออกแบบระบบการเรียนการสอน  เป็นขอบข่ายงานโดยตรงของนัก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  และเป็นบทบาทของครูที่ต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียน
การสอนที่มีผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือผู้เรียนมีความส าคัญที่ส าคัญที่สุด   ทั้งนี้เพราะลักษณะของ
กิจกรรม  สื่อและกระบวนการในรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมใน
ขณะนั้นอยู่ตลอดเวลา  ถ้าไม่มีการจัดระบบหรือออกแบบระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม   การ
เรียนการสอนนั้น ๆ  ก็จะประสบกับความล้มเหลวได้ง่าย  ครูจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถและความ
ช านาญในการวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอนเดิม  การสังเคราะห์ระบบ  การสร้างแบบจ าลอง
ระบบเพ่ือการสื่อสารและการตรวจสอบ  และการทดสอบระบบในเบื้องต้นก่อนน าไปใช้ 
 3.2 ครูในฐานะนักจัดการสารสนเทศ 
      สารสนเทศในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายและโทรคมนาคม  แหล่งสื่อเครือข่ายกระจายสารโลกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์  
ล้วนแต่เป็นแหล่งสารสนเทศมากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ถ้าครูไม่รู้จักแหล่งสารสนเทศ
เหล่านี้   หรือไม่รู้จักเลือกสรร  จัดเก็บ  และเตรียมเชื่อมโยงในการใช้ที่เหมาะสมแล้วการเรี ยนการ
สอนที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะประสบกับความล้มเหลว  เพราะผู้เรียนจะถูกท่วม
ทับด้วยการสอนที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ  เพราะถ้าครูแสดงบทบาทเป็นผู้สอนเมื่อใดการที่จะมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนคิดเป็นแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองก็จะไม่บรรลุเป้าหมายได้   ผู้เรียนก็จะเป็นได้เพียงนักจ าและ
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ผู้ท าบอกของครูเท่านั้น  การเป็นนักแนะแนวที่มีความสามารถย่อมสามารถวางแผนการเรียนได้ดี  
สามารถก าหนดขอบเขตและทิศทางการเรียนแต่ละบทเรียนได้แม่นย าซึ่งจะเป็นผลให้ครูสามารถ
จัดการและเตรียมสื่อและเครื่องอ านวยความสะดวกในการเรียนได้เหมาะสมกับบทเรียนด้วย 
  โดยสรุปแล้ว  การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ครูจะต้องมีบทบาทในฐานะนักจัดระบบและออกแบบระบบการเรียน
การสอน  ในฐานะนักออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  และในฐานะนักแนะแนว
และอ านวยความสะดวกการเรียน 
 (4). คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน  

คุณค่าบางประการที่ได้จากการใช้สื่อสารสอนนั้น  “คินเดอร์”   มีความเห็นว่า 
1. สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะข้อจ ากัดเครื่องแตกต่างกันกับของประสบการณ์

ดั้งเดิมของผู้เรียนคือเมื่อใช้สื่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้ผู้เรียน  ซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกัน
เข้าใจใกล้เคียงกับ 

2. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ประสบการณ์ตรงบางอย่างหรือการเรียนรู้ 
3. ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมลังคม 
4. สื่อการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีความคิดรอบยอดเป็นอย่างเดียวกัน 
5. ท าให้ผู้เรียนรู้มีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่างๆ  มากขึ้น  เช่น  การอ่าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติ  การแก้ปัญหา  ความซาบซึ้งในคุณค่าจิตนาการและทัศนคติ 
6. ท าให้ผู้เรียนมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
7. เป็นการสร้างแรงจูงใจ  และเร้าความสนใจ 
8. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 

ศุภวรรณ์   เล็กวิไล (2547 : 5) ได้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนซึ่ง
ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลง
ในด้านวิทยาการและเทคโนโลยี  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการจัดการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตร  การ
จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาต้องตระหนักสนใจและรู้เท่าทัน  ตลอดจนหายุทธวิธีจะปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับกันว่า  เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาคือ   ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และผลผลิตที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากการะบวนการผลิต  หรือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ   
งานวิจัยหลายเรื่องมีความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนงานวิจัยส่วนหนึ่งได้
น าเอานวัตกรรมไปทดลองใช้ในชั้นเรียน   และพบว่าได้ผลเป็นที่พอใจจึงท าให้มีการเผยแพร่และใช้กัน
ในวงกว้างต่อมา  เช่น  การใช้ชุดการสอน  การใช้บทเรียนส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ
รูปแบบการสอนต่างๆ  ความพยายามในอีกทางหนึ่ง  คือ  การส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้  การ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นวัตกรรมการเรียนการสอน   นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ได้ผลผลิต  คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพต่อไป 
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หลักสูตร 
 หลักสูตร  หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ด าเนินตามกิจกรรมที่วางไว้  ภายใต้การชี้แนะแนวทางของครูหรือสถาบันการศึกษา  เพ่ือมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทางสติปัญญา  ร่างกาย  อารมณ์และสังคม  ตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 Cater V.Good  (1970 : 157 อ้างถึงใน สมพงษ์  พนมชัย. 2545 : 39)  ได้สรุปความหมาย
ของหลักสูตรไว้  3   ประการ  ดังนี้ 
 1. กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจบชั้นหรือได้รับ
ประกาศนียบัตรในสาขาเอกท่ีศึกษา  เช่น   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
 2. แผนโดยทั่วไปทั้งหมดของเนื้อหาหรือสิ่งที่จะสอน  ซึ่งสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเพ่ือให้
ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสู่อาชีพได้ 
 3. กลุ่มของประสบการณ์การศึกษาที่ผู้เรียนควรได้รับ  ภายใต้การชี้แนะแนวทางของ
สถานศึกษา 
 สงัด   อุทรานันท์  (2527 : 16  อ้างถึงใน สมพงษ์  พนมชัย. 2545 : 39)  ได้สรุป
ความหมายของหลักสูตรได้  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรคือสิ่งที่สร้างในลักษณะของรายวิชา  ซึ่งประกอบด้วย  เนื้อหาสาระที่ได้จัด
เรียงล าดับความยากง่าย หรือขั้นตอนอย่างดีแล้ว 
 2. หลักสูตรประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียน   ซึ่งได้วางแผนไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ 
 3. หลักสูตรเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นส าหรับให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียนใน
สถานศึกษา 
 4. หลักสูตรประกอบด้วยประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียน  ซึ่งเขาได้ท าได้รับรู้และได้
ตอบสนองต่อการแนะแนวของสถานศึกษา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ได้มีการ
พัฒนาขึ้นให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549)  และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554)  โดยให้ความส าคัญกับการพ่ึงตนเอง  
การมีภูมิคุ้มกันและการ  และความสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นทุกมิติทางเศรษฐกิจทางสังคมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  เพ่ือผลิตและ
พัฒนาแรงงานระดับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้  ความช านาญ  ประสบการณ์  ในสาขาอาชีพให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  วินัย  เจตคติ  บุคลิกภาพ  ความคิดริเริ่ม   ความสามารถในการจัดการ  การตัดสินใจ  
การแก้ปัญหา  และพัฒนางานและพัฒนาตนเอง  ให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม  ทั้งในระดับชุมชน  ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ    โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ตามความถนัด  ความสนใจ  ศักยภาพและโอกาสของตนสามารถถ่ายโอนผลการเรียนเทียบความรู้
และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ  สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  เปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาชุมชน  ท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษา 
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 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายนอกแก่สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ  ทั้งในระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ท าให้มีค าถาม
ตามมาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพนอกของสถาบันการอาชีวศึกษาว่าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ซึ่ง
งานพัฒนาสัมพันธ์   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ได้
รวบรวมบทความเผยแพร่โดยที่ รศ.ดร.ชนะ   กสิภาร์   กรรมการบริการส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาได้ให้ทัศนะในเรื่องดังกล่าว  นอกจากการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน
และรับอุดมศึกษาแล้ว   การเรียนการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษายังเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา
ในประเทศเรา 
 หากจะกล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาในบ้านเราสามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเด็น   คือ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังอยู่ในระดับต่ า   เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืน    ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว  จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ท าให้เราต้องสร้างสังคมที่ครอบคลุม
และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  และสามารถสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้
ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  การมีภูมิคุ้มกันและการเสริมสร้างความ
สมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นทุกมิติ  เช่น  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  ทางทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การสร้างภูมิคุ้มกันและสังคมแห่งภูมิปัญญาสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
 จากสิ่งที่ท้าทายดังกล่าว   ท าให้เราต้องตั้งเป้าหมายของการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา  
โดยให้คนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ผ่านการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพที่ดี 
 รศ.ดร.ชนะ  กสิภาร์ กล่าวต่อไปว่าวัตถุประสงค์ส าคัญของการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
คือ การพัฒนาคนให้มีทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติพอที่สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ  
พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส าหรับผู้ที่ท างานแล้วจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ต้องมีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เป็นหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาโดยสถาบันศึกษา  จ านวน  404  แห่ง   ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ส าหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546)   ได้มีนโยบายและหลักการด าเนินการจัดการศึกษาดังนี้  คือ 
 1. หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือพัฒนา
ก าลังคนระดับฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะด้าน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพ  และเจตคติท่ีเหมาะสม  
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง  เพ่ือเน้นความช านาญ
เฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน 
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ถ่ายโอนผลการเรียน  สะสมผลการเรียน  เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการสถาน
ประกอบการ  และสถานประกอบอาชีพอิสระได้ 

3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  ชุมชนและท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น 
 2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1. เพ่ือให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพน าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกวิถีการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสมกับตนสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  ในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน  รักงาน  
รักหน่วยงาน  สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนและผู้อื่น 

4. เพ่ือให้เป็นผู้ที่พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการท างาน  การอยู่ร่วมกันมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว  หน่วยงาน  ท้องถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพ่ือสังคม  เข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และวินัยในตนเอง  
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้นๆ 

6. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของ
ประเทศชาติและโลกปัจจุบัน  มีความรักชาติ  ส านึกในความเป็นไทย  เสียสละเพ่ือร่วม ด ารงรักษาไว้
ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 3. จุดประสงค์ของสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

หลักสูตรสาขางานอิเล็กทรอนิกส์   ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าขึ้นเป็นสาขาหนึ่งที่ครู  อาจารย์น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถออกแบบและสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
โดยอาศัยหลักการและขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตลอดจนบ ารุงรักษา  และตรวจซ่อมเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ได้  สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการ และประกอบ
อาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาความสามารถใน
ระดับสูงขึ้น  ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  โดยที่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ได้ก าหนดให้สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้  ความสามารถตามจุดประสงค์ของสาขางานดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา   สังคม  วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  สุขศึกษา 
พลานามัย  น ามาใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 
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2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ  และกระบวนการท างานในกลุ่มงานพ้ืนฐานอุตสาหกรรม   
การเขียนแบบเทคนิค   การเลือกใช้วัสดุ  งานปรับและใช้เครื่องมือกล 

4. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัย  
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. เพ่ือให้สามารถเขียนแบบอ่านแบบ  ประมาณการวัสดุงานสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  
การประกอบการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

6. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  ซ่อมบ ารุงรักษา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ด้วย
เครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ระบบเสียง ระบบภาพคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

7. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ  ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 

4. มาตรฐานวิชาชีพสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนั้นสถานศึกษาต่าง ๆ  จะต้องมีการวางแผนด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยจัดให้สถานศึกษามีความพร้อมด้านบุคลากร  ด้านสถานที่  ด้านเครื่องมือ  วั สดุ อุปกรณ์  และ
ครุภัณฑ์  ตลอดจนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกความสบายให้นักเรียน  โดยจัดการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือและฝ่ายบริหารทรัพยากร   ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ  จะต้องจัดการศึกษาของส านักง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าการเปิดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาในระดับ  ปวช. และ ปวส.  
ถือว่าอยู่ในอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ซึ่งผลผลิตทางด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนในแต่ละ
สาขางานจะต้องมีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ เช่น ในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ได้มีการก าหนด
มาตรฐานดังต่อไปนี้ คือ 

1. สื่อสาร  แสวงหาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเทคนิคในสาขาอาชีพ 
2. ใช้หลักธรรมทางศาสนา   วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคมตลอดจน

การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรคกับตนเองและครอบครัว 
3. แก้ปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   เทคโนโลยแีละกระบวนการแก้ปัญหา 
4. ด าเนินงานจัดการธุรกิจขนาดย่อม  บริหารงานคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตขององค์กร

สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน 
5. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
6. อ่านแบบ  เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
10.ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 
11. เขียนแบบ  อ่านแบบ  ในงานระบบเสียง  ระบบภาพ  และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
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12. ติดตั้งและทดสอบการท างานของอุปกรณ์และวงจรในงานระบบเสียง  ระบบภาพ
และงานสื่อสารโทรคมนาคม 

13. ซ่อมบ ารุงรักษาระบบเสียง  ระบบภาพ  และงานสื่อสารโทรคมนาคม 
14. ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
15. ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
สรุป ได้ว่า หลักสูตรสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระดับ  ปวช. และ ปวส.  มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้  โดยครู-อาจารย์ต้อง
พัฒนาให้มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  และน าความรู้ที่ไม่
พัฒนาการเรียนการสอน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ดังนั้น  ผู้รายงานได้ศึกษาการพัฒนาผู้เรียนโดยชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง (2105-2008) 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เพ่ือต้องการให้การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

5. หลักสูตรวิชาชีพเครื่องเสียง 
รายวิชาเครื่องรับโทรทัศน์  เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาชีพของหลักสูตรสาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ที่ผู้เรียนจะต้องผ่านการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานมาก่อน  ใช้
เวลาการเรียนการสอน  จ านวน 6  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จ านวน  3 หน่วยกิต  โดยใช้เวลาตลอด
หลักสูตร  จ านวน 108  ชั่วโมง 
      5.1 จุดประสงค์รายวิชา 
    1. เข้าใจการท างานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องขยายเสียง 
     2. มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงแบบต่าง ๆ 
     3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง 
     4. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 
  สมรรถนะรายวิชา 
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเสียง 
    2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งละใช้งานวงจรเครื่องเสียง 

5.2  ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียงบล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง 
วงจรขยายเสียงคลาส A, AB, B, C และ D วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรขยายแรงดันไฟฟ้าและวงจร
กลับเฟสวงจรขยายก าลังแบบ OT, OTL OCL และวงจรขยายแบบไดเร็กคัปปลิง วงจรลิมิตเตอร์วงจร
ป้อนกลับโทนคอนโทรล ปรีแอมปลิฟายเออร์ มิกเซอร์วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโน สเตอริโอ 
วงจรครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค วงจรป้องกันล าโพง อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน
สายสัญญาณแมตชิงแบบ Balance และแบบ Unbalance ปลั๊ก แจ๊ค การประกอบทดสอบและ
ปรับแต่งวงจรเครื่องขยายเสียงการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ์เครื่อง
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เสียงหลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD เพ่ือหาคุณลักษณะการตอบสนองความถี่ก าลังวัตต์ค่า
อิมพีแดนซ์และค่าอ่ืน ๆ การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอ่ืน ๆ 
 การสร้างชุดการสอน 
 การด าเนินการสร้างชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 25 ถุ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา  จุดประสงค์รายวิชา 
2. วิเคราะห์เนื้อหา 
3. แบ่งหน่วยการเรียนการสอน  หัวข้อเรื่อง/งาน และเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน  

จุดประสงค์การเรียนรู้   
4. ปรึกษา / ตรวจสอบหน่วยการเรียนการสอน  หัวข้อเรื่อง/งาน เวลาการเรียนการสอน  

จุดประสงค์การเรียนรู้และแบบปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญ 
5. จัดท าชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง 
6. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา  รายละเอียดของชุดการสอน 
7. ทดลองใช้พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
8. ศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดการสอน 
9. จัดท ารายงานการการวิจัยและพัฒนาของชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง 
ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนตามแผนผังดังนี้  คือ 
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เริ่มต้น 

ศึกษาหลักสูตรรายวิชา , 
ค าอธิบายรายวิชา, 

จุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา 

วิเคราะห์ 
รายละเอียดของเนื้อหา 

แบ่งหน่วยการเรียนการสอน 
หัวข้อเรื่อง / งาน  

และเวลาการเรียนการสอน 

1 
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ด าเนินการจัดสร้าง 
- ชุดการเรียนการสอน 
วิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา  
  

    ปรึกษา / ตรวจสอบ 
   หน่วยการสอน, หัวข้อ
เรื่อง / งาน เวลาการเรียน
การสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องด้านเนื้อหาและ 

รายละเอียด 
ของเอกสาร 

1 
 

2 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 

  
 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ 

 

 ไม่เหมาะสม 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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รูปที่ 2.13 แผนผังการด าเนินการจัดสร้างเอกสารประกอบการสอนหรือคู่มือครู 

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา  ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์

รายวิชาและมาตรฐานราวิชา ในการด าเนินการจัดสร้างเอกสารประกอบการสอนหรือคู่มือครู  จาก
การค้นคว้าจากเอกสาร ต าราที่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  การฝึกอบรม ตลอดจนน าประสบการณ์ 
เพ่ือสร้างชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008   ประกอบด้วย 
 หน่วยที่ 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง      
 หน่วยที่ 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง       
 หน่วยที่ 3 ภาคปรีแอมป์         
 หน่วยที่ 4 โทนคอนโทรลและวงจรกรองความถี่      
 หน่วยที่ 5 วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า        
 หน่วยที่ 6 วงจรขยายก าลัง        
 หน่วยที่ 7 จุดท างานของวงจรขยายสัญญาณ      
 หน่วยที่ 8 การทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง      
 หน่วยที่ 9 วงจรมิกเซอร์         
 หน่วยที่ 10 ไมโครโฟน         

จบ 
 

 

 

จัดท ารายงานการพัฒนาผู้เรียน 
 

 

ทดลองใช้ / เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 

ศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ 
ของเอกสารประกอบการสอนหรือคู่มือครู 

 
 

 

2 
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 หน่วยที่ 11 ล าโพง         
 หน่วยที่ 12 ปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องขยายเสียง      
 หน่วยที่ 13 วงจรขยายเสียงสวิตชิ่ง        

ดังนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ เรียนในรายวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา  2105-2008   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
 
ตารางท่ี  2   การวิเคราะห์หลักสูตร  วิชาเครื่องเสียง 
 

 
 
 

 
รายละเอียดเนื้อหา 
(หน่วยท่ี / เรื่อง) 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
 

ด้านพุทธิพิสัย 
ด้าน
ทักษะ
พิสัย 

 
ด้านจิตพิสัย 

 

คว
าม

รู้-
คว

าม
จ า
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าม

เข
้าใ

จ 
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 าไ
ปใ

ช ้
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รว

ิเค
รา

ะห
 ์

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เม

ินค
่า 

กา
รท

 าต
าม

แบ
บ 

กา
รท

 าถ
ูกต้

อง
แม

น่ย
 า 

กา
รต

รง
ต่อ

เว
ลา

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

มน
ุษย

์สมั
พัน

ธ ์

กา
รแ

ต่ง
กา

ย 

1 บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง 
2 แหล่งจ่ายไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง 
3 ภาคปรีแอมป์ 
4 โทนคอนโทรลและวงจรกรองความถี่ 
5 วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า 
6 วงจรขยายก าลัง 
7 จุดท างานของวงจรขยายสัญญาณ 
8 การทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง 
9 วงจรมิกเซอร์ 
10 ไมโครโฟน 
11 ล าโพง 
12 ปัญหาที่เกิดข้ึนในเครื่องขยายเสียง 
13 วงจรขยายเสียงสวิตชิ่ง  

3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
4 
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2 
3 
2 
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1 
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2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
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2 
- 
2 
3 
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2 
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2 
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- 
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- 
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- 
- 
- 

- 
- 
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- 
- 
- 
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- 
- 
- 
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√ 
√ 
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รวม 24 34 25 17 - -             

รวมทั้งหมด 100   
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การเผยแพร่เอกสาร 
 การเผยแพร่ชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105-2008 ที่ใช้ในการเรียนการสอน กับ
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา 2559-2560 ดังนี้ คือ 
 1. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ 
 2. วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 
 3. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
 4. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 5. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


