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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและรายงานผลการ

เรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS2018)  วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา3105-
2005 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
และรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา( RMS2018)  วิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม รหัสวิชา3105-2005  2.เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ร้อยละ 70  3.เพื่อ
ประเมินผลการนิเทศครูผู้สอนในกลุ่ม PLC (สุพรรณิการ์ 4.0)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ 
นักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. ใบประเมินผล
ตามสภาพจริงของนักศึกษาช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562   2. แบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอน 
วิธีด าเนินการวิจัย 1.น าผลการเรียนของนักศึกษา ช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562  มาหาค่าร้อยละ 2. น า
แบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอนมาสรุปการประเมิน เพื่อให้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน   ผล
การเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียน 4 ระดับ  โดยมีผลการเรียนดีเย่ียม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  
ผลการเรียนดีมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ผลการเรียนดี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผลการเรียนดีพอใช้ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผู้เรียนทั้งหมด 11 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9  ระดับการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 96.8  ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือ
เน้ือหาและส่ือการเรียนการสอนควรได้มาจากวัสดุท้องถ่ิน และวัสดุที่มีมากกว่าการจัดซ้ือจากที่อ่ืนๆ  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
            งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีย่ิงจากผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  ที่กรุณาใหค้ าแนะน า และค าปรึกษาตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  นางสุ
จาริน แพงภูงา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าแนะน าในการปรบัปรุงแก้ไข  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 คุณค่า และประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี  ผู้วิจัยขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา บูรพคณาจารย์ และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้อบรมส่ังสอน ช้ีแนะแนวทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัย  
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ความส าคัญของปัญหา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ได้พัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซ่ึงมีจุดเน้นที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้
เรียนตามความถนัด ตามความสนใจ และได้รับการบริการทางด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ 
แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ให้ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา และ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จดัเน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , ม.ป.ป. : 4) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายที่จะให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ เพื่อปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบ
บูรณาการเน้ือหาวิชากับศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพแบบองค์รวม มี
ความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ และทักษะในการประกอบอาชีพได้ ครบ
วงจรในแต่ละช้ันปี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม  การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเป็นกระบวนการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะ และเจต คติไปสร้าง
งาน แก้ปัญหา และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง  

การสอนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 ที่ผ่านมาผู้ศึกษาได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพและในชีวิตประจ าวันได้  

ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงก าลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะ
เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคดิ การฝึกปฏิบัติ และการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้



2 
 

ประสบการณ์และให้ความส าคัญกับกระบวนการรายบุคลในการได้มาซ่ึงความรู้ ผู้เรียนสามารถน า
ประสบการณ์เดิมมาท าใหเ้ข้าใจเน้ือหาไดอ้ย่างลึกซ้ึง เป็นกระบวนการสร้างความรู้ในลักษณะที่สนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ท าให้ผู้ศึกษามีความ
สนใจที่จะน าหลักวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเ องมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนมากที่สุดและผู้สอนมีการปรับเปล่ียนการ
วัดและประเมินผลผู้เรียน โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริง โดยผู้สอนท าการแบ่งช้ินงานเป็น 18 
งาน ตามวัตถุประสงค์การเรียน ทั้ง 18 สัปดาห์    ตามสมรรถนะรายวิชา โดยจากการเก็บคะแนน
ตามสภาพจริง ผู้เรียนต้องท างานตามงานที่ครูมอบหมายเกือบทุกช่ัวโมงการเรียน  ซ่ึงเป็นผลดีของ
นักเรียนที่มีความรับผิดชอบในการเรียน และการท างานส่ง ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนสูงตาม ส่วน
ผู้เรียนที่ขาดเรียนหรือตามงานไม่ทันสามารถตามงานได้ทุก ๆ งานที่ครูมอบหมาย  ในภาคเรียนที่ 
2/2562 ครูผู้สอนมีการใช้การวัดและเมินผลตามสภาพจริง และน าข้อเสนอแนะในภาคเรียนที่ 
1/2562 มาปรับใช้ในภาคเรียนที่ โดยให้กลุ่ม PLC (สุพรรณิการ์ 4.0)  น าวิธีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงมาปรับใช้ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ระบบ RMS2018 ท่านละ  1 รายวิชา เพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ของครูผู้เรียนและการนิเทศครูในกลุ่ม PLC  ในเรื่องของหลักสูตรการเตรียมการสอน  เรื่อง
การสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซ่ึ งครูผู้สอนกลุ่ม PLC (สุพรรณิ
การณ์ 4.0)  ได้มีการประชุม และมีการน าเสนอผลการเรียนของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2/2562  ซ่ึงใน
การประชุมมติในที่ประชุม  ให้ครูผู้สอนทุกท่านท างานวิจัย 1 เรื่อง ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในระบบ RMS2018 ตามรายวิชาที่สอน เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนการสอน และปรับเปล่ียนวิธีออกแบบเครื่องมือในการวัดประเมินผล
ในครั้งต่อไป  ข้าพเจ้า ได้ท าการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัส
วิชา 3105-2005 นักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งเป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยน าแผนจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะ รายวิชา ที่ครูผู้สอนจัดท า น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยครอบคลุมจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมทั้งทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  สมภพ  สุวรรณรัฐ (ม.ป.ป. :1)  กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิต  เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน  โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจะบังเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง    ในฐานะผู้สอน คิดว่า
ปัญหาที่ท าใหผู้้เรียนไม่ส่งงานตามเวลาทีก่ าหนด และส่งผลให้ผลการเรียนต่ า น่าจะน ามาท าการวิจัย
ในช้ันเรียน ในการออกแบบเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง  เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน 
และ ไม่มีงานส่ง อีกทั้งครูผู้สอนควรการปรับเป ล่ียนวิธีการเรียนการสอนใหม่ให้นักเรียนมีความ
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กระตือรือร้น สนุกในการท างาน มีแรงจูงใจ กระตุ้นผู้เรียน ให้อยากส่งงานตามเวลา ซ่ึงจะเป็นผลท า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน อีกทั้งยังลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียนอีกด้วย  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพือ่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ

รายงานผลการ เรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา( RMS2018) วิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70  
3. เพื่อประเมินผลการนิเทศครูผู้สอนในกลุ่ม PLC (สุพรรณิการ์ 4.0) 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ นักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนก อิเล็กทรอนิกส์   
จ านวน 11 คน   

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  แบบประเมินผลตามภาพจริงและการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 
2.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 70%   

3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาคอืเน้ือหาในวิชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-

2005 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้ศึกษาด าเนินการภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 72 ช่ัวโมง โดยท าการ
ทดสอบก่อนเรียนและด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง เมื่อสอนจบแล้วได้ท าการทดสอบหลังเรียนและบนัทึกผลการประเมินผ่านระบบบรหิาร
จัดการอาชีวศึกษา RMS2018 เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง    
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและรายงานผลการ
เรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2018) วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 
3105-2005 เพื่อน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไป   
   2. ได้ผลสรุปร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 
 3. น าผลการนิเทศครูผู้สอนไปพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียน วิชา
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 
 ผู้เรียน  หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 
3105-2005 ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562   
  กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน เครื่องมือและ
วิธีการ  เก็บคะแนนความก้าวหน้าของนักเรียน การปฏิบัติงานตามใบงาน แบบฝึกหัดในเรียน และให้
คะแนนผู้เรียนในช่ัวโมงที่ท าการสอน  
 ประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การเก็บคะแนนจากผลการปฏิบัติงานที่ครูมอบหมาย 
ตามวัตถุประสงค์  ในแผนสมรรถนะรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 ที่
ผู้สอนเขียนไว้   
 เครื่องมือการประเมินผลตามสภาพจริง คือ เครื่องมือที่ผู้สอนสร้างข้ันให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ แต่ละงาน ที่ครูเขียนไว้ในแผนการสอนสมรรถนะรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
รหัสวิชา 3105-2005    
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บทที่  2 

 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง และรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS2018)  วิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
                    

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
2.1.1 หลักการของหลักสูตร 
2.1.2 จุดหมายของหลักสูตร 
2.1.3 จุดประสงค์รายวิชา 
2.1.4 มาตรฐานรายวิชา 
2.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

2.2 การจัดการเรียนการสอน 
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
2.2.2 ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2.3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.4 การประเมินผลตามสภาพจริง 

2.4.1 ความหมายการประเมินผลตามสภาพจริง 
2.4.2 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
2.4.3 ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
2.4.4 ข้ันตอนการประเมินตามสภาพจริง 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดหลักการ จุดหมาย 

จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา  และค าอธิบายรายวิชา ไว้ดังน้ี  

 

2.1.1 หลักการของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคให้มี

สมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสม รรถนะด้วยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสของผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบการอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรว่มมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 

2.1.2 จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  รักงาน รัก

องค์กร สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ  
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 

7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งใน
การท างานการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคมเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตระหนักในปัญหาและ
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและการด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  

2.1.3 จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการวิเคราะหค์ณุสมบตัิของอุปกรณ์เซนเซอร์ ทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ไทริ

สเตอร์ มอเตอร์ รีเลย์ และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ 
2. สามารถวัดและทดสอบอุปกรณ ์วงจรขยายสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจบั รีเลย์

หลอดไฟฟ้า มอเตอร์ ในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
3. สามารถออกแบบ ทดสอบ และประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมอัตโนมัติ 
4. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณตี รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ

ของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
 

2.1.4 สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับการทดสอบคณุสมบตัิอุปกรณ์เซนเซอร์ รีเลย์ อุปกรณ์แสดงผล 

และอุปกรณ์ขับเคล่ือนทางกลไก 
2. ออกแบบวงจรควบคุมอัตโนมัตใิช้รว่มกับอุปกรณ์เซนเซอร์ 
3. วัด ทดสอบรูปสัญญาณในระบบควบคมุอัตโนมัต ิ
4. ประยุกต์ใช้การควบคมุอัตโนมัตใินงานอุตสาหกรรม 

 

2.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติอุปกรณ์เซนเซอร์ ขับเคล่ือนทางกลไก วงจรแปลง

สัญญาณควบคุมอุปกรณ์ไทริสเตอร์และเพาเวอร์เซมิคอนดักเตอร์ ในระบบการควบคุมอัตโนมัติและ
ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม 
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2.2 การจัดการเรียนการสอน 
2.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

การให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอน มีผู้ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกันใน          
หลักการแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังน้ี 

วรัทยา   ธรรมกิตติภพ (2548 : 24) ได้สรุปการเรียนการสอน หมายถึง ข้ันตอน 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเน้ือหา เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้หรือเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน หรือบรรลุวัตถุประสงคใ์นการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาภรณ์   ใจเที่ยง (2546 : 72) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่าง 
ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและการกระท าทุกส่ิงทุกอย่างที่จัดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน เพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์
การสอนที่ก าหนดไว้ 

ชาติชาย   พิทักษ์ธนาคม (2544 : 236 - – 237) การเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติ     
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้ 

ไสว   ฟักขาว (2544 : 18) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการที่มี
การวางแผนเพื่อจัดสภาพการณ์ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงในระหว่างการปฏิสัมพันธ์น้ันผู้สอนก็จะได้   เรียนรู้
จากผู้เรียนด้วย 

อรทัย  มูลค าและสุวิทย์   มูลค า (2544 : 11) อรทัยและสุวิทย์ (2544)ได้ให้ความหมาย 
การเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมประสบการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีความหมายกับ
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและปฏิสัมพันธ์กับส่ิงเหล่าน้ีด้วยตนเอง โดยการสังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติ สรุป 
เพื่อสร้างนิยามความหมายและผลิตองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้านอย่าง  สมดุล 

กรมวิชาการ (2544) ให้ความหมายการเรียนการสอน หมายถึง ข้ันตอนที่ ผู้สอนน า
กิจกรรมต่าง ๆ   ที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพื่อให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่ต้องการ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปไดว้่า การจัดการเรียนการสอนน้ันหมายถึง สภาพการเรียนรู้
ที่ก าหนดข้ึนเพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน
แผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหาและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2.2.2 ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัของการเรียนการสอนเพราะกิจกรรม 

การเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนที่เหมาะสมจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อ ย่างแท้จริง 
(อาภรณ์  ใจเที่ยง, 2546 : 72 )ได้กล่าวถึง ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังน้ี 

1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก 
2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 
3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 
4. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ 
5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคล่ือนไหว 
7. กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน 
8. กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
9. กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง 
10. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 
11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ 
12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี 
13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักท างานเป็นหมู่ 
14. กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน 
15. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความซาบซ้ึง ความงามในเรื่องต่าง ๆ  

ดังน้ัน ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ให้
สอดคล้องกับวัย สติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน และเน้ือหาของบทเรียนน้ัน โดยต้องจัดอย่างมี
จุดมุ่งหมาย 
 

2.2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม (2544 : 238) กล่าวถึง      
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกัน 
  2. เพื่อสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคน ซ่ึงแต่ละคนจะมี     
แตกต่างกัน 
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน ไม่เกิด       
ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน 
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  4. เพื่อสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและ     
เกิดทักษะกระบวนการ 
  5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน ผู้สอนจึงควรจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สอดคล้องกับ ไสว   ฟักขาว (2544 : 25-26) ที่ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีน้ัน จะท าให้เกิดส่ิงต่อไปน้ี 
  1.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีเป้าหมาย 
  2.  ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ “ฉลาดรู้” 
  3.  ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะท าใหรู้้จริง รู้แจ้ง รู้ลึกซ้ึงและเรียนรู้อย่าง                 
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  4.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของการรู้จกัตนเอง                     
การผสมผสานในศาสตร์ตา่ง ๆ  และใช้อย่างมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  
  5.  ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสมดุล ในคุณลักษณะทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะ
การใช้ชีวิต 
 จากจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้สอนผู้สอนจึง
ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

2.2.4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีน้ัน ควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะ

ท าให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา คุณธรรมและทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม อาภรณ์  ใจเที่ยง (2546 : 
73-76) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน 
3. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย 
4. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเน้ือหาวิชา 
5. จัดกิจกรรมให้มีล าดับข้ันตอน 
6. จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ 
7. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม 
8. จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน 
9. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
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10. จัดกิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ 
11. จัดกิจกรรมแล้วต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมน้ันทุกครั้ง 
จากหลักการดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรด าเนินการ  เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่ผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียน
แสดงออกและได้มีส่วนร่วมฝึกฝนวิธีการแสวงหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองและจัดโดยมี
บรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและมีการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐานและมีการให้คะแนนผู้เรียนในคาบเรียน โดยมีการท า Chat การให้คะแนนทุก
ข้ันตอนในการท าช้ินงาน ตรวจงานนักเรียน เป็นระยะ ๆ  เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานส่งครูผู้สอนผู้สอน 
  

2.3.5 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 เน่ืองจากหลักสูตรเป็นแผนแม่บทในการก าหนดขอบข่ายความรู้ ความสามารถและมวล
ประสบการณ์ ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจ าเป็นต้องทราบถึง ความคาดหวัง
ของหลักสูตรในภาพรวมที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2557) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดบัผู้ช านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ โดยมีหลักการ
ดังน้ี 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง เพื่อพัฒนาก าลังคนระดับเทคนิคใหม้ี
สมรรถนะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  

2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสของผู้เรียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบการอาชีพอิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มี
ความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี  

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรว่มมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 



12 
 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรจึงเน้นให้จัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2557) โดยยึดจุดมุ่งหมาย 9 ประการ ดังน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รัก

องค์กร สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ  
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การ

ตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเน่ือง 

6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 

7. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งใน
การท างานการอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตน
เพือ่สังคมเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตระหนักในปัญหาและ
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
เป็นก าลังส าคัญในด้านการผลิตและให้บริการ 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและการด ารงไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติ
ตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสรปุได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรยีน     
การสอนเป็นหัวใจของการน าผู้เรียนไปสู่จุดหมายหลักของหลักสูตรผู้เรียนจะเกิ ดการเรียนรู้ได้ดี
เพียงใดข้ึนอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนผู้สอนเป็นส าคัญ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน        
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2.3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3.1 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 เพื่อความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สามารถจ าแนกตามลักษณะ

ของการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
2.3.2 ลักษณะของจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2544: 191) 

ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การสอนอาชีวศึกษาไว้ 3 ประการ 
1. จุดประสงค์การเรียนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานหรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2. จุดประสงค์การเรียนด้านเจตพิสัย (Affective Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เกิดความรักในงานที่ท า ฝึกอุปนิสัยและความคิดในการท างานให้สอดคล้องกับงานอาชีพมีความใฝ่รู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3. จุดประสงค์การเรียนด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) ได้แก่ การมุ่งเน้นให้มี
การฝึกปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรต่าง ๆ เหมือนในโรงงานหรือสถาน
ประกอบการจนเกิดความช านาญ 

2.3.3 ลักษณะของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเน้ือหาสาระของเรื่องที่จะสอน
ทางอาชีวศึกษาจะมีความเก่ียวข้องกับเรื่อง   1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีลักษณะที่ ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้   2) ความรู้ที่เก่ียวกับข้ันตอนของการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะที่จะท าให้
ท างานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ   3) ความรู้เก่ียวกับคุณลักษณะนิสัยที่ดทีี่เกิดจาการฝึกงาน 
และสามารถพัฒนาเป็นลักษณะนิสัยถาวรของผู้เรียนได้ (นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 191) 

2.3.4 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนกรสอนอาชีวศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาต้องท าใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรูต้รงตามวัตถุประสงค์ของการสอน โดยผู้สอนต้องออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์การสอนที่จะน าม าใช้แล้วเกิดผลในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างได้ผล ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความคิด รวบยอดและหลักการ ผู้สอนจึงต้องใช้ส่ือการสอนและ
ตัวอย่างต่าง ๆ ช่วยผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าผลของการเรียนรู้ไปใช้ท า
ความเข้าใจในการท างานภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับการท างานในสถาน
ประกอบการมากที่สุด (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 191-192) 

2.3.5 ลักษณะของส่ือการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผู้สอนควรมีความรู้ในการเลือกใช้ส่ือการ
เรียนการสอนให้เหมาะกับโอกาส ต้องเลือกใช้ส่ือที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า  
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2.3.6 ลักษณะของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  การวัดและการ
ประเมินผล การเรียนการสอน คือ การตรวจสอบผลการเรียนรู้กับจดุประสงค์การสอนที่ตั้งไว้ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านพุทธิพิสัย สามารถใช้แบบทดสอบได้ แต่การเรียนรู้เจตพิสัย
และทักษะพิสัยต้องใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หรือสามารถใช้แบบทดสอบหรือแบบสังเกต
พฤติกรรมการท างานของผู้เรียน โดยจะต้องมีการตั้งประเด็นการสังเกตและทดสอบไว้ล่วงหน้าด้วย 
(นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2544 : 192) 

2.3.7 ลักษณะบทบาทของผู้สอนอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน บทบาทส าคัญของ
ผู้สอนอาชีวศึกษาคือ การเตรียมความพรอ้มด้านเน้ือหาที่เป็นความรู้ ทักษะปฏิบัติที่ต้องฝึกฝน มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมค าถามทีจ่ะใช้กระตุ้นและช่วยในการเช่ือมโยงความคดิ
ของผู้เรียน การเตรียมส่ือการสอน และเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนนอกจากน้ีผู้สอนอาชีวศึกษาต้องมีบทบาทในการแสดงตนเป็นแบบแผนและเป็นตัวอย่างที่ดี  

2.3.8 ลักษณะบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้ จ าเป็นต้องลงมือฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้จัด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ การเรียนโดยการปฏิบัติจริงเป็นลักษณะส าคัญของบทบาทที่ ผู้เรียน
อาชีวศึกษาจะต้องมีนอกเหนือจากการเรียนรู้เน้ือหาสาระและการได้ฝึกประสบการณ์เพื่อการป ลูกฝัง
เจตคติที่ดีต่อการท างานด้วย (วรัทยา  ธรรมกิตติภพ, 2548 : 31) 
 

2.4 การประเมินผลตามสภาพจริง 
2.4.1 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 สุวิมล  ว่องวานิช (2546 : 13)  กล่าวว่า  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการ

ตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้
เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจรงิที่ประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นส่ิงเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง
โดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มี
คุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู ้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จใด  

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ได้กล่าวว่า การประเมินสภาพจริงเป็น
การประเมินจากการปฏิบัตงิานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  โดยงานหรอืกิจกรรมทีม่อบหมายให้ ผู้
ปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มี
สถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic)   มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการ
เรียนทั่วไป 
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 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิกา ร (2540 : 
175) กล่าวว่า การประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของ
ผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไมเ่ป็นทางการ 
การท างานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ไขปญัหาและการแสดงออก โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ
และเป็นผู้ผลิตความรู้  ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริง ได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ  

2.4.2 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ผู้เช่ียวชาญในด้านหารวัดและประเมินผลกล่าวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพ

ที่แท้จริงไว้หลายท่าน ที่ส าคัญมีดังน้ี 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183) กล่าวไว้ว่า   

1. การประ เมินตามสภาพจริ ง  ไม่ เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน ( Skill 
Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคดิทีซั่บซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน 
ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน 

(Current Work) ของผู้เรียน และส่ิงที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดผู้เรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณา

จากงานหลาย ๆ ช้ิน 
5. ผู้ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อ

แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้เรียน 
6. การประเมินต้องด าเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
7. น าการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง 
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่

เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
 อนุวัติ  คูณแก้ว (2548 : 113) กล่าวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพจริงไว้ดังน้ี 

1. เป็นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของผู้เรียนแต่ละคนบน 
รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย  

2. การประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรู้ทาง  
สติปัญญาที่หลากหลาย 

3. หลักสูตรสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ  
หลักสูตรต้องพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และที่ต้องเรียนรู้ให้ทัน
กับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
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4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะต้องหลอมรวมกันและการประเมินต้อง  
ประเมินต่อเน่ืองตลอดเวลาที่ท าการเรียนการสอน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 

5. การเรียน การสอน การประเมิน เน้นสภาพที่สอดคล้อง หรือ ใกล้เคียงกับ  
ธรรมชาติความเป็นจริงของการด าเนินชีวิต และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดงานด้วยตนเอง  

6. การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่ 
เป็นจริงของแต่ละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินต้องเก่ียว
เน่ืองกันและเน้นการปฏิบัติจริงในสภาพที่ใกล้เคียงหรือสภาพที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

2.4.3 ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
 ลักษณะส าคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจรงิมีดงัน้ี (กรมวิชาการ, 2545 : 159)  

1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะส าคัญคือ ใช้วิธีการประเมิน 
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผุ้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควร 
ส่งเสริมและส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล 

3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้ง
ตนเอง 

และของเพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เช่ือมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้  
4. ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ  

วางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และค วามต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
6. ประเมินด้านต่าง ๆ  ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  

2.4.4 ข้ันตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีการด าเนินงานตามข้ันตอนต่อไปน้ี (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2548 : 
115  อ้างถึง ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์, 2544 : 1)  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับสาระ 
มาตรฐานจุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนาด้วย 

2. ก าหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการให้เ กิดกับ
ผู้เรียน เช่น ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น 
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3. ก าหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น ผู้เรียนประเมิน 
ตนเอง เพื่อนผู้เรียน ผู้สอนผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและ 
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก
พฤติกรรม แบบส ารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  

5. ก าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างผู้เรียนท ากิจกรรม  
ระหว่างท างานกลุ่ม   โครงการ วันใดวันหน่ึงของสัปดาห์ เวลาว่าง   พักกลางวัน ฯลฯ  

6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการน าข้อมูลจากการ  
ประเมินมาวิเคราะห์โดยระบุส่ิงทีว่ิเคราะห ์เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
รวมทั้งระบุวิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนน 
ผลงานว่าผู้เรียนท าอะไร ได้ส าเร็จหรอืว่ามีระดบัความส าเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การ
ให้คะแนนอาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้  
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้สอนจึงได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี   
   พรธณา เจือจารย์ (2560 :บทคัดย่อ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะ เรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ส าหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อรรถวิทย์       พณิชยการ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ที่3/9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย
การ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรี ยนที่2 ปี การศึกษา 2560จ านวน 43 
คน ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 จ านวน 5 แบบฝึก ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาข้ึน มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 81.16 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ใช้เป็น
ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 1 ชุดชุดละ 30 ข้อ      
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 60.6  การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ 
E1/E2 เท่ากบั 80/80 ค่าเฉล่ียค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า 1. วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 2016 ส าหรับ



18 
 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ที่ 3/9 มีประสิทธิภาพ เท่ากบ 81.16/60.6 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

2. ผลที่เกิดกับ นักศึกษาหลังการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี ที่ 3/9 พบว่า นักศึกษาคิดเป็น มีทักษะในเรื่องที่เรียน     
ซ่ึงส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 
2016 สูงข้ึนค่าเฉล่ีย ร้อยละ 40.58 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Microsoft Word 
2016 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3/9 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

 

 อนงค์  อึ๊งตระกูล (2541 : บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานใน
รายวิชาบัญชีบริการ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3  โรงเรียนแม่ริมวิทยา  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าจาก
การประเมินแฟ้มสะสมงานตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ สามารถแสดงให้เห็นว่านักเรียนทุก
คนมีความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  คือในด้านทักษะปฏิบั ติ   ด้าน
พฤติกรรม การเรียน  ด้านพฤติกรรมจิตพิสัย  อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนในด้านความคิดเห็นของ
นักเรียนเก่ียวกับการประเมินอยู่ในระดับมาก  ในด้านความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการประเมิน
โดยใช้แฟ้มสะสมงาน  ส่วนใหญ่พอใจที่นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ไปท า
ที่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นผลงานบุตรหลานของตน และพบว่าบุตรหลานของตนมี
ความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน 
 นันทกา  พหลยุทธ  (2544 : บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญแบบ  CIPPA  MODEL   ท 605  ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  จาก
กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2541 -
2544  จ านวน  260  คน  พบว่าความก้าวหน้าในการเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียน        อย่างมีนัยส าคัญทา งสถิติที่ระดับ  .05  และจากการ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียน   การสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  CIPPA  MODEL  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 จากเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องที่กล่าวมาทั้ งหมด  จะเห็นได้ว่ า
กระบวนการเรียนการสอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้สอนต้องเน้นกิจกรรม เน้นกระบวนการคิด ลง
มือปฏิบัติและการสร้างองคค์วามรูด้้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน เกิดทั้งทักษะ อีกทั้งการ
วัดและประเมินผลตามสาภพจริง ก็มีผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ควรถ้วนตามวัตถุประสงค์ และ
สมรรถนะ ของรายวิชา   ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน และเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน   
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บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการ 
 

   ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงและรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา( RMS2018) วิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005   มีวิธีการด าเนินการ ดังน้ี 

 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 วิธีด าเนินการทดลอง 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาครั้งน้ี  ได้แก่ นักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 11 คน   
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1.  ใบประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียนช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
2.  แบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอน 

  
3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. น าผลการเรียนของนักเรียน ช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562  มาหาค่าร้อยละ  
2.  น าแบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอนมาสรุปการประเมิน เพื่อให้ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนครั้งต่อไป 
  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สอนได้ด าเนินการดังน้ี 

1. การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทีไ่ด้   
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สูตรดังน้ี     
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ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 99-100)  ดังน้ี  
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    ระดับคะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก         ระดับคะแนนเฉล่ีย  3.51-4.50 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับคะแนนเฉล่ีย  2.51-3.50 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย           ระดับคะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด   ระดับคะแนนเฉล่ีย  1.00-1.50 
   
 1.1 ค่าร้อยละ 

    P   =    100x
N

f  

   เมื่อ      P     แทน  ค่าร้อยละ 
              f        แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
              N      แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 

1.2 ค่าเฉลี่ย   

  X  = 
 

N

X
   

   เมื่อ    X  แทนค่าเฉล่ีย 
    ∑X แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       N  แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 1.3   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             S.D        =      )1(

)( 22



 
NN

XXN

 
   เมื่อ      S      แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ∑X      แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
              N       แทนจ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงและรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา( RMS2018) วิชา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105- 2005 
ช้ัน 

ปวส.1 
ผลการเรียน 

 รวม ผ่าน 
เกรด  4 3.5 3 2.5 2  1.5 1 0 ม.ส ขร. 
ห้อง 1 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 11  11 
ร้อยละ 54.5 9.09 18.2 18.2 0 0 0 0 0 0 100 100 

  
  จากตารางที่ 4.1  ผลการเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียน 4 ระดับ  โดยมีผลการเรียนดีเย่ียม 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  ผลการเรียนดีมาก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ผลการเรียนดี 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผลการเรียนดีพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผู้เรียนทั้งหมด 11 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9  
 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการเรียนของผู้เรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105- 2005 

55% 

9% 

18% 

18% 

0% 0% 
0% 0% 0% 

0% 
4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0 

ม.ส 

ขร. 
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ตารางที่ 4.2 แบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอนวิชาอเิล็กทรอนกิส์อตุสาหกรรม รหัส
วิชา 3105- 2005 มีผลการวิจัยดังนี้  

การออกแบบการเรยีนการสอน 
ปฏิบัติ ระดับที่ปฏิบัติ 

มี ไม่มี 3 2 1 0 
1. หลักสูตร 

1.1 วิเคราะห์หลักสูตร 
1.2 ก าหนดการสอนสอดคล้องกับหลักสูตร 

 
....  
.... 
   

 
……. 
……. 

  
....
.... 
 

 
……. 
……. 

 
……. 
……. 

 
……. 
……. 

2. การเตรียมการสอน 
แผนการสอนมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
2.1 ความคิดรวบยอด/หลักการ 

     2.2 จุดประสงค์การเรียนรู ้
2.3 เน้ือหา 
2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.5 ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

     2.6 การวัด/ประเมินผล 

 
  
.... 
....  
.... 
....  
.... 
....  

 
 
………
………
………
………
……….
……… 

 
   
.... 
....  
.... 
....  
.... 
.... 
 

 
 
………
………
………
.... 
.... 

 
 
………
………
………
………
………
……… 

 
 
………
………
………
………
……… 
……… 

3.   การสอน 
   กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังน้ี 

3.1 นักเรียนได้อภิปราย/แสดงความคดิเหน็ 
3.2 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
3.3 นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
3.4 นักเรียนได้รับความสนใจอย่างทั่วถึง 
3.5 นักเรียนได้รับการเสริมแรงอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3.6 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 
  
.... 
....  
.... 
....  
.... 
....  

 
 
………
………
………
………
……….
……… 

 
   
.... 
....  
.... 
....  
.... 
.... 
 

 
 
………
………
………
…..…. 
………
……… 

 
 
………
………
………
…..…. 
………
……… 

 
 
………
………
………
……. 
………
……… 

4. การใช้สื่อการเรียนการสอน 
4.1  ส่ือการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุท้องถ่ิน 
4.2  นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ/จัดหา/ใช้ส่ือ 
4.3  มีการปรับปรงุส่ือให้เหมาะสม  ย่ิงข้ึน 

 
.... 
.... 
.... 

 
……....
……… 
………  
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.... 
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………
……… 
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………
……… 

 
…….. 
…… 
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การออกแบบการเรยีนการสอน 
ปฏิบัติ ระดับที่ปฏิบัติ 

มี ไม่มี 3 2 1 0 
5  การวัดและประเมินผลการเรยีน 

3.7.1  สอดคล้องกับระเบียบวัดผล 
3.7.2  ประเมินผลตามสภาพจริง 
3.7.3  มีการประเมินความสามารถของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3.7.4  น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการเรียนการสอน 

 
….. 
…..
….. 
 
….. 

 
………
………
……… 
 
……… 

  
.... 
.... 
.... 
 
....  

 
………
………
……… 
 
……… 

 
………
………
……… 
 
……… 

 
………
………
……… 
 
……… 

รวม   57 4 - - 

  
ผลการนิเทศภายใน ครูสง่า  คูค า  จากท่านรองฝ่ายวิชาการ ระดับการปฏิบัตงิานคดิเป็นรอ้ยละ 96.8  
ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือส่ือการเรียนการสอนควรไดม้ากจากวัสดทุ้องถ่ิน  
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บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

     ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลการเรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา(RMS2018) 
วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 สรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ  ดงัน้ี 

 
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
รายงานผลการ เรียนรู้ผ่านระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา( RMS2018) วิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70  
          3.  เพื่อประเมินผลการนิเทศครูผู้สอนในกลุ่ม PLC (สุพรรณิการ์ 4.0) 
 

5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ นักศึกษาช้ัน ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 11 คน   
 2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1   ตัวแปรอิสระ ได้แก่  แบบประเมินผลตามภาพจริงและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 
                     2.2   ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 70%   
 

5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
1.  ใบประเมินผลตามสภาพจริงของนักเรียนช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
2.  แบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอน 

  
5.4 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. น าผลการเรียนของนักเรียน ช้ัน ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2/2562  มาหาค่าร้อยละ  
2.  น าแบบประเมินการนิเทศภายในครูผู้สอนมาสรุปการประเมิน เพื่อให้ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนครั้งต่อไป 
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5.5 สรุปผลการวิจัย 
 1.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียน 
4 ระดับ  โดยมีผลการเรียนดีเย่ียม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  ผลการเรียนดีมาก 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.1 ผลการเรียนดี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผลการเรียนดีพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 ผู้เรียนทั้งหมด 11 คน  
 2.  จากจุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70 จากผล
การเรียน จ านวนผู้เรียน 11 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.9 
 3. การนิเทศครูผู้สอนระดับการปฏิบัตงิาน คิดเป็นร้อยละ 96.8  ส่ิงที่ควรปรับปรงุคือการ
เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเตรียมส่ือการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุงาน
อุตสาหกรรมมากข้ึน  
 
5.6 อภิปรายผล 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี   
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียนของผู้เรียนมีผลการเรียน 4 

ระดับ  โดยมีผลการเรียนดีเย่ียม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5  ผลการเรียนดีมาก 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1 ผลการเรียนดี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผลการเรียนดีพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.2 ผู้เรียนทั้งหมด 11 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนร้อยละ 70 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.9  เน่ืองจากในการเรียนการสอนของครูมีการให้คะแนนตามช้ินงาน ตามความสามารถของ
ผู้เรียน และมีการให้งานที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนน าความรูท้ี่ได้มาท าการประมวลเป็นช้ินงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นผลท าใ ห้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีตามด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ พลพิพัฒน์ (2560: 
บทคัดย่อ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โดยใช้กลวิธี STAR  (A study of learning achievement in mathematics problem solving 
skills of students using the STAR Strategy) การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อ1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อ ง การแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR 3) ศึกษาทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กลวิธี STAR ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีนักเรียนจ านวน 410 คน เป็นนักเรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์ประสานงานเหลืองจันท์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาจันทบรุี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนวัดน้ าขุ่น อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 จ านวน 
21 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เป็น
ห้องเรียนที่มีนักเรียนแบบคละความรู้ ความสามารถ โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ซ่ึงใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธี STAR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้กลวิธี STAR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR หลังการจัด การเรียนรู้สูง
กว่าก่อนการจัดเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 3) ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์
ของนักเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กลวิธี STAR หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้สอนมีความเห็นพ้องว่ าการจัดการเรียนรู้โดยการให้ช้ินงานผู้เรียน และมีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง  เป็นการการเรียนการสอนที่ดี  เน่ืองจากนักเรียนได้น าความรู้ที่เรียนมามา
ประกอบเป็นช้ินงานและสามารถน าส่ิงทีเ่รียนมาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยครูผู้สอนผู้สอนต้องเป็น
ผู้ออกแบบกระบวนการสอนโดยใช้ข้ันตอน  6 ข้ันตอน  คือ 1. ข้ันเตรียมความพร้อม 2. การก าหนด
และเลือกหัวข้อ   3.  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน หรือ โครงการ  4. ปฏิบัติโครงการ 5. การ
น าเสนอผลงาน  6. การประเมินโครงการ ได้ครบทุกข้ันตอน ผู้เรียนสามารถท าได้ตามที่ก าหนด   
และผู้สอนได้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตามวัตถุประสงค์ และความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงข้ึน ในการประเมินผลแต่ละครัง้ผู้เรียนสามารถรู้ผล
การเรียนแบบ Online และสามารถเช็คคะแนนไดทุ้กเวลา ในระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS 
2018)  ในการจัดท างานวิจัยครัง้น้ี ครูผู้สอนขาดความรูใ้นการจัดท าเครื่องมือประเมินผล อาจเป็นผล
การการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงยังขาดประสิทธิภาพ   ซ่ึงผู้สอนควรมีการพัฒนาการสร้าง
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลต่อไป  เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพเพิ่มข้ึน   
  

5.7 ข้อเสนอแนะ 
1. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดความรู้

ความสามารถได้จริง   
2.  นักเรียนที่ขาดเรียนในคาบ หรือไม่งานส่ง ครูควรจะมีการส่ังการบา้นทาง Online เพื่อให้

สามารถท างานได้ทุกที่ และไม่ขาดตอนในการเรียนคาบต่อไป  
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  3. การจัดการเรียนโดยประเมินผลตามสภาพจรงิ เมื่อนักเรียนไม่ได้หัวข้อไหน ครูควรมีการ
สอนเสริมในหัวข้อน้ัน ๆ 
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พุทธศักราช 2546). วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.2546.หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2545ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรม.   (ปรับปรุง พ.ศ. 2546). 

ศิริชัย   ฉิมสุวรรณ์ .2556.การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ 
นักเรียนระดับช้ัน ปวช ๒. สาขางานการขาย โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก.วิจัยในช้ันเรียน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวนครราชสีมา.                                                        

 ไสว ฟักขาว. 2544. หลักการสอนส าหรับเป็นผู้สอนมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร :        
เอมพันธ์. 

 (อัดส าเนา). 2544 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
คุรุสภา ลาดพร้าว . 

สมภพ   สุวรรณรัฐ .  หลักและแนวทางการจดัการเรยีนการสอนอาชีวศกึษา  โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญตามรูปแบบ  CIPPA .     เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  “เขียน
แผนการสอนที่เน้นสมรรถนะอาชีพ” ,  ม.ป.ป.  (อัดส าเนา) 

โสภา  ธีร์จิรัญญ์.2553.  การศึกษาการปรบัพฤตกิรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ 
นักเรียนระดับช้ัน  ปวช ๒. สาขางานการขาย โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก. วิจัยในช้ันเรียน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประทศไทย .   

อนงค์    อ๊ึงตระกูล. 2541.  การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานรายวิชาบัญชีบริการ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ภาควิชาอาชีวศกึษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.   
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อรทัย มูลค า และสุวิทย์ มูลค า. 2544. CHILD CENTRED:STORTLINE METHOD: 

 การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั. กรุงเทพมหานคร :     
ภาพพิมพ์. 

อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546. หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พรินติ้ง.
เฮ้าส์.  http:/www.thairesearch.org/result/info2.php?    

การประเมินผลตามสภาพจริง  [ออนไลน์:] 
http://rd.rmuti.ac.th/newweb/fmanager/files/4Tiwat.doc. 
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ภาคผนวก  ก 
 

ใบผลการเรียนโดยประเมินผลตามสภาพจริง  ปวส.1  
  วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2005 
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แบบการนิเทศภายในครูผู้สอน 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล   นายสง่า   คูค า 
สถานที่เกิด   อ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

  ที่อยู่ปัจจุบัน   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 ม.2 ต าบลนาเกลือ   
      อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ต าแหน่ง – หน้าที่   ครูช านาญการ 
ครูประจ าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

สถานที่ท างาน   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ประวัติการศึกษา 

   2543  ปทส.ไฟฟ้า (เทคนิคไฟฟ้าส่ือสาร) 
     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
   2541  ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 
     วิทยาลัยเทคนิคตราด 
   2539  ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ 
     วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
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