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 The objective of this study was to develop the curriculum to enhance teacher professional competencies 

of Technical Education students. The research procedure consisted of 4 phases which were the analysis of professional 

competencies, the curriculum design and development, the curriculum implementation and the curriculum evaluation. 

The research instruments used in the study were questionnaires, testing, and observation checklist.  The  Sample  gro up  

of  this study consisted of 4  groups of stakeholders who were 1) the  fourth  year  students  in  Mechanical  Engineering  

field, Technical Education Faculty, Rajamangala Suvarnabhumi University, Suphanburi  Campus. 2) 12 teacher masters 

at 5 schools 3) 5 supervisors from Mechanical  Engineering  field, Technical Education Faculty, Rajamangala 

Suvarnabhumi University, Suphanburi  Campus and 5 head departments from schools.  

  The results revealed that 

 1. The teacher  professional  competencies  that  should  be  reinforced  for  Technical  Education  

students  are  practice instruction, guidance and supervision. 

 2. The enrichment  curriculum  to  enhance  teacher  professional  competencies   met  acceptable  80/80  

achievement  criteria.   

 3. After attending the enrichment curriculum; 

 3.1 The Technical Education  students were  capable  of  practice  instruction.  Their average score   

( ) = 4.72  and  standard  deviation  (S.D.) =  0.458.                

 3.2 The Technical Education students were capable of guidance.  Their average score ( ) = 4.80 and 

standard deviation  (S.D.) =  0.422.                

 3.3 The Technical Education students were capable of supervision.  Their average score ( ) = 4.60 and 

standard deviation  (S.D.) =  0.507.                

 4. The average satisfaction score  is  4.37 rated by students,  4.62 rated by teacher masters and 4.70 rated 

by supervisors from Mechanical  Engineering  field, Technical Education Faculty, Rajamangala Suvarnabhumi 

University, Suphanburi  Campus. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ระบบการศึกษาถือเปนระบบท่ีมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรมี

ความพรอมทั้งทักษะ ความรู ความสามารถกอนกาวสูตลาดแรงงาน แมวาเด็กและเยาวชนมีโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมสูงข้ึน ในป พ.ศ. 2553 จํานวน            
ปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปขึ้นไป เพ่ิมเปน 8.2 ป กําลังแรงงานจบการศึกษาสูงกวา
ระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 45.4 แตคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาทางสังคมท่ีสําคัญ
ของไทย  โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากรอยละ 39.0 ในป พ.ศ. 2550 เปน   
รอยละ 34.9 ในป พ.ศ. 2553 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนดไวรอยละ 55 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559): 3-4, 8)   นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาสัดสวนนักเรียน    
สายอาชีพตอสายสามัญอยูในอัตรา 40:60 แตการเรียนตอในสายอาชีวศึกษายังไมสอดคลองกับ
ความตองการกําลังคนระดับกลางของประเทศขณะเดียวกันอัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในชวงป 
พ.ศ. 2550-2551 โดยเฉลี่ยยังคงอยูในระดับต่ําเพียงรอยละ  1.8 ซึ่งนับเปนจุดออนตอการขยาย       
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559): 40) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะตอง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยน  อยางเร็ว
และซับซอนมากย่ิงข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอการพัฒนาประเทศ  ประเด็นสําคัญ ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับน้ี  มุงเนนถึงการนํา “ภูมิคุมกัน” ที่มีอยู พรอมทั้งเรง
สรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  

สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป เพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 ดานการศึกษา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดใหการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษา รวมท้ัง
การเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเปนเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง และ

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 2 

มุงเนนใหผูเรียนมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองทั้งในเร่ืองการศึกษา ทักษะการทํางาน และการดําเนิน
ชีวิต เพื่อเปนภูมิคุมกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก        
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดแผนการพัฒนาท่ีสําคัญคือ 

 1.  พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดานเพื่อเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรูใหหลากหลาย ทั้งดานวิชาการ 
ทักษะชีวิต และนันทนาการที่ครอบคลุมท้ังศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย 
ความเปนไทย และเร่ืองอาเซียนศึกษา ใหความสําคัญกับการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูนอก
หองเรียน และสรางนิสัยใฝรูมีทักษะในการคิด วิเคราะห แกปญหาเฉพาะหนาและรับฟงความเห็น
ของผูอ่ืน และการตอยอดสูความคิดสรางสรรค ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน เปนตน 

 2.  เนนครูผูสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนา
ครูที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดคนเกงและดี มีจิตวิญญาณความเปนครู โดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการสนับสนุนและยกยองครูเพื่อศิษยและหรือครูสอนดี เพื่อเปนตนแบบใหแกครูอ่ืน  ๆ จัดใหมี
ระบบจูงใจใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ควบคูกับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะท่ีสะทอน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังปรับ
ระบบการสงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัดการศึกษาท่ีเนนคุณภาพมาตรฐานอยางจริงจัง 

 3.   สนับสนุน  การผลิตและพัฒนานักวิจัย  ผูสรางและพัฒนา นวัตกรรมในสาขาตาง ๆ 

สรางเครือขายนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนตอยอดสูการสรางสรรคนวัตกรรมระดับสูง     
ที่เชื่อมโยงองคความรูใหมกับภูมิปญญาวัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มมูลคาและ
คุณคาของสินคาและบริการที่สามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือเชิงสังคม โดยใหความสําคัญ
ในการพัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน           
การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเช่ือมโยงกัน
เปนระบบ รวมท้ังการสงเสริมทักษะการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอยอดไปสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

 4.  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลาง โดยเนนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา การสรางแรงจูงใจ ปลูกฝงคานิยมในการเรียนสายอาชีพและ
การประกอบอาชีพอิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ใหผูเรียนมีสมรรถนะใน     
การประกอบอาชีพท่ีเชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และสอดคลองกับความเช่ียวชาญของ
สถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคูกับการสรางเครือขายการเรียนรูกับนานาชาติ 
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 5.  จัดทํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ โดยสรางระบบความเช่ือมโยงระหวางคุณวุฒิทาง
การศึกษาตามระดับการเรียนรูกับคุณวุฒิวิชาชีพ ตามระดับความสามารถท่ีสอดคลองกับความ
ตองการกําลังคนท่ีเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อใหแรงงานมีสมรรถนะและมี เสนทาง
ความกาวหนาในวิชาชีพที่ชัดเจนตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพรอม รองรับการเปดเสรี    
ดานแรงงานภายใตกรอบความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

 6.  เพิ่มขีดความสามารถของผูจบการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความกาวหนาของเทคโนโลยี 

 7.  เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝมือแรงงาน ทักษะดานภาษาและความ
รอบรูดานภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพรอมของแรงงานไทย   
เขาสูตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทในอาเซียนรวมกับประเทศอ่ืนท่ีมีศักยภาพ 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559): 46, 79, 95) 

  UNESCO กลาววาการศึกษาแบบอาชีวศึกษา กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ในดานทักษะวิชาชีพ ชวยใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมผลผลิตจาก            
การทํางาน เพิ่มรายไดจากผลผลิตได การอาชีวศึกษาสงเสริมใหบุคคลมีรายได ทําใหสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของครอบครัวได  (UNESCO, 2002, 

อางถึงใน ดวงนภา มกรานุรักษ, 2554: 4)  

 ในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดอุดมการณและ
หลักการในการจัดการอาชีวศึกษา วาอุดมการณที่สําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ คือ การพัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให
เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กําหนดไว โดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน 
สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนการศึกษาชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา ภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ  

 การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ เปนการศึกษาเพื่ออาชีพ มีการกําหนดระดับ
ทักษะท่ีผูเรียนตองทําไดหรือตองมีในแตละอาชีพ มีการกําหนดความรู ความสามารถท้ังความรูที่
เปนหลักวิชาความรูที่สัมพันธกับทักษะ กําหนดคุณลักษณะ (Trait) เจตคติ (Attitude) จริยธรรม 
(Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ที่พึงมีของผูเรียนเมื่อจบการศึกษา ดังน้ัน การจัด
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อาชีวศึกษาจึงมุงเนนสมรรถนะทางวิชาชีพของผูศึกษา (Occupational Competence) ใหเพียงพอแก
การประกอบอาชีพไดเปนขั้นตน 

 รายงานการศึกษา เร่ือง ปญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
(โครงการบริหารแผนแมบท, การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม , 2552) ได
กลาวถึง ผูสํา เ ร็จการศึกษาซึ่ง มีสมรรถนะ  ไมสอดคลองกับความตองการของผูใช  และ                 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมท้ังของสถานประกอบการ ขาดทักษะความรูพื้นฐานที่จําเปน 
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตรงกับลักษณะงาน โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาวิศวกรและชางเทคนิค 
เนื่องจากการจัดการศึกษาใหเพียงความรูในระดับพ้ืนฐานการท่ีแมการศึกษาแบบอาชีวศึกษาจะมี
บทบาทอยางสําคัญดังกลาวขางตน แตการอาชีวศึกษาในประเทศไทยยังเผชิญความทาทาย         
หลายประการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่ระบุวา 
ปจจุบันการจัดการศึกษาทางดานวิชาชีพอุตสาหกรรมยังไมสามารถทําใหบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร  

เน่ืองจากแมวาการศึกษาทางดานวิชาชีพจะมุงเนนพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของผูเรียนให
พรอมสําหรับการทํางานในวิชาชีพหลังจบการศึกษา แตก็ยังพบวาผูที่จบการศึกษายังไมสามารถนํา
ทักษะการปฏิบัติไปใชในสถานการณจริงได ไมมีความเปนเอกนัยการแขงขัน (Competitiveness) 

ไมมีทักษะปฏิรูปผสมผสาน (Intermediate Skills) และอีกท้ังยังดอยในเร่ืองการเห็นคุณคา คานิยม  

และจริยธรรม ขาดความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเอง หรือกลาวไดวา กําลังคนดานอุตสาหกรรม
ที่เปนผลผลิตจากระบบการศึกษามีคุณลักษณะ และ ความสามารถยังไมสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ ทําใหเกิดปญหาในการทํางานและความเจริญกาวหนาในการทํางาน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2541: 4, 19-24)  

 จากผลการศึกษาสภาพปญหาในสถาบันอาชีวศึกษาดังกลาว จะเห็นวาในภาพรวม
ระดับประเทศ หรือระดับมหภาค หลักสูตรและครูผูสอนเปนประเด็นสําคัญที่ตองการ การพัฒนา
เพื่อใหมั่นใจวาสามารถทําใหผูเรียนมีความรูเชิงทฤษฏี รวมทั้งมีทักษะ ความสามารถที่สามารถ
นําไปปรับใชไดจริงตามวิชาชีพ  ในระดับจุลภาค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหนึ่ง
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มหาวิทยาลัยฯ) ซึ่งเปนสถาบันการ
อุดมศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ             
ที่ “มุงเนนความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล   
และเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน” 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จึงกําหนดวิสัยทัศนในการกาวสูการเปนองคกรแหง    
การเ รียนรูที่มีความเปนเลิศดานวิชาการ  วิชาชีพ  วิจั ย  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สูระดับประเทศโดยมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามความตองการของ
สังคม และกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงควาประกอบดวยคุณสมบัติใน 3 หมวด คือ 

   1.  หมวดความรู (Knowledge) (K) ประกอบดวย  
  1.1 มีความรู ความเขาใจในวิชาการทั้งทางการสอนและวิชาชีพ 

  1.2  มีความรู ความเขาใจในศาสตรวิชาชีพเปนอยางดี 

  1.3  มีความรู ความเขาใจในการทําวิจัย 

        2.  หมวดทักษะ (Skill) (S) ประกอบดวย 

  2.1 มีทักษะการคิด  วิ เคราะห  เกี่ ยวกับปญหา  ทั้ งทางดานการสอน  และ               
การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.2 มีความสามารถ ในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพ ไปสูผูเรียนและ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.3  มีทักษะดานกระบวนการวิจัย 

  2.4  มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  
  2.5  สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) หมายถึง  มีทักษะ

ในการถายทอดนําเสนอขอมูล ขาวสาร รวมถึงความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

  2.6 มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.7  มีความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) หมายถึง  การคิดพิจารณาสิ่งใด   
ในลักษณะที่เปนองครวมและสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคประกอบยอยไดอยาง
ครอบคลุมวงจร 

 3.  หมวดทัศนคติ (Attitude) (A) ประกอบดวย 

  3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  3.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม  

  3.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่  และสังคม  
  3.4 ใฝรู (Self Learning) หมายถึง รักในความรู มุงแสวงหาความรู เพื่อแกปญหา
และพัฒนาตนเอง  
  3.5 ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัดมีจิตสาธารณะ (Public 

Mind) หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม เปนจิตท่ีคิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํา
กรรมดีเพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม  

   ส
ำนกัหอ
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 ในป พ.ศ. 2552 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ  ไดเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่ง
คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในวิชาชีพครู             
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนคณะท่ีมีผูสําเร็จการศึกษา และมีงานทําในวิชาชีพครูมากท่ีสุด   
(รายงานผลการประเมินตนเองภายในระดับสถาบัน SAR, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ, 2552)   และจากโครงการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของนักศึกษา     
ครุศาสตรอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนมกราคม- 
มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยการสํารวจความคิดเห็นของบุคคล 4 กลุม คือ 

 กลุมที่ 1 นักศึกษาท่ีศึกษาในวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 กลุมที่ 2 ผูที่ไดรับการศึกษาจากนักศึกษาท่ีเรียนในวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 กลุมที่ 3 ผูใชนักศึกษาท่ีเรียนในวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 กลุมที่ 4 ครูพี่เลี้ยงที่นักศึกษาไดเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 เนื้อหาของหลักสูตร เปนประเด็นท่ีผูใชนักศึกษา และครูพี่เลี้ยงระบุวาเปนประเด็น
สําคัญลําดับแรกที่นักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครูควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
เร่ืองการเรียงลําดับเน้ือหา และการกําหนดเน้ือหาท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค  นอกจากน้ีในสวนของ
การเตรียมความพรอมน้ัน นักศึกษาผูฝกประสบการณวิชาชีพครูนาจะเพ่ิมเติมการสรุปบทเรียน   
หลังการเรียนการสอน  และควรมีการกําหนดแบบฝกหัด  และกิจกรรมหลังการเรียนการสอนใหมี
ความเหมาะสม  สวนในดานความเหมาะสมตอการเปนครูนั้น  จะตองมีความต้ังใจในการเรียน   
การสอนและการทุมเทกับการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ  

 ขอมูลจากการสัมภาษณผูชวยอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับผลการประเมิน
ดังกลาว และแนวทางของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางสมรรถนะของนักศึกษาครุศาสตร และ 
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการเปดเสรีในภูมิภาคอาเซียน   ซึ่งจะทําใหตลาดแรงงานมี     
การแขงขันที่เขมขนขึ้น  

 สรุปวา การยกระดับหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนปจจัยที่สําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง เพ่ือทําใหบัณฑิตกาวไปสูการเปนบัณฑิต      
นักปฏิบัติสมดังวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนพัฒนาคนดานวิชาชีพ สูมาตรฐานสากลได 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในและการวิจัย รวมทั้งผลการสัมภาษณผูบริหารดังกลาว
สะทอนวา ในระดับจุลภาค หรือระดับของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรก็เปนประเด็นสําคัญที่ตองการการพัฒนา 

   ส
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เพื่อใหมั่นใจวามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการเสริมสรางทักษะ ความรู ความสามารถใหแก
นักศึกษา ซึ่งความทาทายดังกลาวจะย่ิงทวีความสําคัญทามกลางความตองการของภาคการศึกษาท่ี
ตองการผูที่มีสมรรถนะในการสอนงานปฏิบัติมาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมย่ิงตองมีบทบาทที่
สําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล สวนบัณฑิตท่ี
กาวสูวิชาชีพครู      ก็ตองสามารถถายทอดทักษะ ความรู ความสามารถที่หลากหลายมากย่ิงข้ึนดวย  

 ความทาทายตาง  ๆ เหลาน้ีสงผลใหเกิดความจําเปนในการพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม     
ในปจจบุันเพ่ือใหมั่นใจวาหลักสูตรสามารถเสริมสรางทักษะ ความรู ความสามารถหรือสมรรถนะ
ที่จําเปนในการเปน “ครูชางอุตสาหกรรม” ที่มีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงริเร่ิมดําเนินการวิจัยในหัวขอน้ี ขึ้นเพ่ือเปนการเสริมสรางสมรรถนะ
วิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย
ใชแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา   ซึ่งจะทําใหบัณฑิตมีความพรอมตอการปฏิบัติงาน และ พรอมตอ
การแขงขันในตลาดแรงงานภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน โดยมีรายละเอียดของการวิจัยดังปรากฏ
ในหัวขอถัดไป 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 สมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 

คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และสงผลตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

 สมรรถนะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก หรือ Core Competency 

หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย
ของคนในองคกรโดยรวมท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมาย  ตามวิสัยทัศนได ขณะท่ี
สมรรถนะในงาน หรือ Functional Competency หมายถึง ความสามารถที่ตําแหนงหรือบทบาท   
นั้น ๆ ตองการเพ่ือทําใหงานบรรลุความสําเร็จตามที่กําหนด เชน ความสามารถในการวิจัยใน
ตําแหนงงานทางดานวิชาการเปนความสามารถที่สามารถฝกฝนและพัฒนาได  

 ขอบเขตการวิจัยในคร้ังนี้ มุงเนนสมรรถนะวิชาชีพครูซึ่งจัดเปนสมรรถนะในงาน หรือ 
Functional Competency โดยกําหนดข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูชาง  

 การวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในคร้ังน้ี   จะอาศัยการผสมผสาน       
กรอบแนวคิด ASEAN Curriculum Development  และการวิเคราะหงาน (Job-Task Analysis) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประกอบกัน เพื่อนํา        จุดแข็งของแตละกรอบแนวคิดมาผนวกกันใหสอดคลองกับบริบทการวิจัย
ของผูวิจัย  

 ASEAN Curriculum Development เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อลดขอจํากัดของการวิเคราะหหนาท่ีงาน หรือ Functional Analysis ซึ่ง
จํากัดจํานวนสมรรถนะจากการวิเคราะหไวเพียง 5 สมรรถนะ อันอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท่ี
สมรรถนะที่พัฒนาข้ึนจะไมครอบคลุมหรือมีเน้ือหาท่ีมีขอบเขตไมสอดคลองหรือเฉพาะเจาะจงกับ
งานเทาที่ควร 

 ASEAN Curriculum Development กลาววาการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ
ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 

 1. การวิเคราะหอาชีพ (Occupational Analysis)  
  เปนข้ันตอนของการระบุกระบวนการดําเนินกิจกรรม ขอกําหนด รวมท้ังปจจัยเชิง

สภาพแวดลอมและเชิงเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพผานการสังเกต สัมภาษณ  หรือ
การศึกษาขอมูล (International Labor Organization (ILO), อางถึงใน Identification of Competencies, http://ilo 

mirror. library.cornell.edu/public/english/region/ampro/cinterfor/ temas/complab/xxxx/7.htm) 
 2. การจัดสรรงาน (Division Determination) 

  เปนกระบวนการวิเคราะห แยกแยะ กระบวนการดําเนินกิจกรรมตามวิชาชีพเปน
กลุมงานโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และ การไหลของขอมูล
เปนสําคัญ 

 3. การระบุงาน (Job Titling) 

  เปนขั้นตอนของการแบงกลุมงานในข้ันตอนท่ี 2 ออกเปนรายการของงานท่ีตอง
ปฏิบัติ เพื่อเปนจุดเร่ิมตนในการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 

  ตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหงาน (Job-Task Analysis) การระบุงานสามารถ
พิจารณาดําเนินการโดยอาศัยขอมูลไดจากหลาย ๆ แหลงดวยกัน  คือ (สุราษฎร พรมจันทร, 2531:  
43 -72) 

  3.1 จากหลักสูตร (Course) 

  3.2 จากเอกสารตาง ๆ (Literatures) 

  3.3 จากผูเชี่ยวชาญ (Expert) 

  3.4 จากประสบการณ (Experience) 

  3.5 การสังเกตการทํางาน (Job Observation) 

   ส
ำนกัหอ
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  การวิเคราะหงานเปนกระบวนในการแยกแยะรายละเอียดของงาน เพื่อระบุวาถาให
บุคคลใดทํางานในงาน (Job) นั้น ๆ ไดโดยสมบูรณแลว เขาควรจะมีความสามารถอะไร ในข้ันแรก
อาจทําไดโดยใชประสบการณของผูศึกษางานเอง มาเขียนระบุงาน (Task) ในรูปของกิจกรรม 

(Activity) ตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานน้ันกอน อยางไรก็ตามการศึกษางานเพียงคนเดียวอาจได
ขอมูล             ไมเพียงพอ ฉะน้ันการตรวจสอบดูวา Task ตาง ๆ ที่ระบุไว เพียบพรอมสมบูรณมาก
นอยเพียงใด ควรเพ่ิมขอมูลใดจึงเปนข้ันตอนอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความสําคัญ ทั้งน้ี การตรวจสอบ
ความครบถวนของการระบุงานดังกลาวสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงหลาย  ๆ 
วิธปีระกอบกัน ดังนี้ 

   “ทํางานน้ัน ๆ ดวยตนเอง หรือใหผูอื่นทํา” 

   สอบถามภาระงาน (Task) ตาง ๆ จากผูทํางานในงาน (Job) นั้น ๆ วาควรจะมี 

ภาระงาน (Task) อะไรบาง 

   นําขอมูล ภาระงาน (Task)  ที่วิเคราะหไปตรวจสอบ โดยใชวิธีการสังเกตการ
ทํางานของชางท่ีมีประสบการณ แลวตรวจสอบวาถูกตองเปนจริงหรือไม 

   สงขอมูลภาระงาน (Task) ที่ไดวิเคราะหไวแลวใหผูทํางานนั้น ๆ ในสถาน
ประกอบการตาง ๆ ชวยตรวจสอบและนําผลมาปรับปรุงขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 

   จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนท่ีจะใหผูเรียนทํางานในงาน (Job)ที่
ตองการน้ัน เขาควรจะแสดงความสามารถใดบาง 

  ดังน้ัน สิ่งสําคัญและจําเปนอีกประการหนึ่งในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงาน คือ        
การวิเคราะหมาตรฐานการทํางาน (Performance Standard) ความรูและทักษะที่เกี่ยวของ 

  คําวา “ความรู” (Knowledge) หมายถึง เน้ือหาหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่มีอยูในตัว
บุคคล ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลจะมีความรูอยูภายใน 2 ลักษณะ คือ การจําและเขาใจเน้ือหาน้ัน เชน 

ความจําเกี่ยวกับชนิดและประเภทของเคร่ืองมือตาง ๆ ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชเคร่ืองมือตาง ๆ 

เปนตน 

  ลักษณะการใชความรู/ทักษะ การท่ีจะใหผูเรียนมีความรู  (Knowledge) นั้น         
การเรียนการสอนก็จะตองมีการกําหนดเน้ือหา (Content of Information) ที่เหมาะสมแกผูเรียน สวน
ผูเรียนจะ มีความรูมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับผูเรียนแตละคน เพื่อใหเขาไดนําความรูไปใช คือ 

แสดงความสามารถตามภาระงาน (Task) ที่ตองออกมา ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้
   การฟนคืนความรู (Recalled Knowledge) คือ การลอกเรียนความรูเกาหรือ

ความรูเดิมที่ไดศึกษามาแลวออกมาใชงานในลักษณะเดิมทุกอยาง 

   ส
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   การประยุกตความรู (Applied Knowledge) คือ การนําเอาความรูซึ่งไดศึกษา
มาแลวมาใชแกปญหาใหมในลักษณะเดิมซึ่งเคยมีประสบการณมาแลว 

   การสงถายความรู (Transferred Knowledge) คือ การนําเอาความรูซึ่งไดศึกษา
มาแลวผนวกกับประสบการณเกาบางอยางท่ีเกี่ยวของนํามาใชแกปญหาใหม  ซึ่งมีลักษณะแตกตาง
ไปจากส่ิงที่เคยมีประสบการณมาแลว  

  สวนคําวา “ทักษะ” (Skill) คือ ทักษะฝมือ ซึ่งหมายถึง การใชกลามเนื้อสวนตาง ๆ 

ของรางกายทํางานประกอบกับเคร่ืองมือตาง ๆ/อุปกรณตาง ๆ เชน ผูเรียนมีทักษะในการตอก       
นําศูนย แสดงวาผูเรียนใชมือจับคอน จับเหล็กนําศูนย ตอกคอนลงบนเหล็กนําศูนยไดถูกตอง            
ไดผลงานตามท่ีตองการ เปนตน 

  การแสดงออกซึ่งทักษะน้ัน หากแยกระดับจากการฝกหัดแลว  อาจแบงออกไดเปน  

3 ระดับ คือ 
   ระดับทําไดตามแบบ (Imitation) ลักษณะทักษะข้ันทําไดตามแบบ คือ การ

แสดงทักษะไดเหมือนกับตนแบบท่ีเคยไดฝกหัดหรือไดมีประสบการณมาแลวเทานั้น 

   ระดับทําดวยตัวเอง (Control) ลักษณะทักษะข้ันทําไดดวยความถูกตอง คือ      
การแสดงทักษะทําไดเหมือนกับตนแบบท่ีเคยไดฝกหัด โดยปราศจากการดูตนแบบ 

   ระดับทําดวยความชํานาญ (Automatic) ลักษณะการแสดงออกของทักษะใน
ขั้นนี ้คือทําไดถูกตองรวดเร็วอยางผสมกลมกลืนดวยความตอเน่ืองอยางคลองแคลวชํานาญ ตัวอยาง        

การระบุชนิดการใชความรู/ทักษะสําหรับภาระงาน(Task)ตาง ๆในงานตีเหล็ก ดังแสดงในตารางท่ี 1 

  การระบุความรู/ทักษะอาจตองใชขอมูลจากหลายแหลงรวมกัน  เชน จาก
ประสบการณของผูพัฒนาตนเอง จากตํารา เอกสารตาง ๆ จากผูทํางานซึ่งเก่ียวของกับ Task นั้น ๆ 

เปนตน 
 4. การวิเคราะหสมรรถนะ (Competency Development) 

  เปนข้ันตอนของการระบุรายการมาตรฐานสมรรถนะบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห
งาน รวมท้ังความรูและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อเปนจุดต้ังตนในการพัฒนาหลักสูตร
บนฐานสมรรถนะตอไป  

 จากกรอบแนวคิด ASEAN Curriculum Development และการวิเคราะหงาน (Job-Task 

Analysis) ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเร่ิมตนจากการวิเคราะหงานวิจัยและเอกสารตาง  ๆ (Literatures) 

เพื่อระบุงานรวมถึงคุณลักษณะและสรรถนะวิชาชีพครูชาง หลังจากน้ันจึงจัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และจัดการประชุมสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) 
เพื่อรวบรวม กลั่นกรองเปนสมรรถนะวิชาชีพครูชาง จัดทําแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความคิดเห็น

   ส
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จาก อาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมอีกคร้ัง และเปรียบเทียบสมรรถนะกับลักษณะ
รายวิชาที่ตามหลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ป) พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อกลั่นกรองวาสมรรถนะใดท่ีควรมีการออกแบบหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูตอไป 

  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบหลักสูตรฝกอบรม  

 หลังจากวิเคราะหสมรรถนะสําหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม   โดยอาศัย      
กรอบแนวคิด ASEAN Curriculum Development และแนวคิดการวิเคราะหงาน รวมทั้งการ
วิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ แลว ผูวิจัยไดนําไปออกแบบหลักสูตรฝกอบรม 

 ในข้ันตอนการออกแบบหลักสูตร อาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด  DACUM และการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด SU Model รวมทั้ง      
กรอบแนวคิดดานพิสัยการเรียนรูของ Bloom and others เปนกรอบแนวคิดสําคัญในการพิจารณา
กําหนด และจัดลําดับของมอดูลของหลักสูตร 

 หลักสูตรหมายถึง แผนการเรียนรูหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวอยางเปนทางการ เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่พึงประสงคในทุกดาน
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง แบบแผนการเรียนรูหรือกิจกรรมที่กําหนดข้ึน  โดย
มุงเนนผลลัพธ (Outcomes) เปนสําคัญ และเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะใหกับผูเรียนให
แสดงบุคลิก หรือพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึง สมรรถนะที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรม 

ใหประสบผลสําเร็จตามมาตรฐานหรือเกณฑการปฏิบัติงานในอาชีพตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มอดูล (Module) หมายถึง กลุมประสบการณที่จัดข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
พฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมาย มอดูลอาจจะอยูในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป เชน   สไลด 
ภาพ การทดลอง หนังสือหรือเอกสาร ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค อาจเปน 1 งานเฉพาะ (Task) ที่เปน 
Knowledge Task หรือ Job Task (Skill Task/Practical Task) หรือแมแตหนวยการเรียนรูที่ยังไม
กอใหเกิดสมรรถนะโดยสมบูรณ ก็นับเปนมอดูลได เชน หนวยหลักของความรู (Main Units of 

Knowledge) เปนตน อยางไรก็ตามเน้ือหาของมอดูลก็ตองมีความเหมาะสมทางดานเวลาของ        
การเรียนการฝกอบรมดวย องคประกอบของมอดูล จะมีรูปแบบคลายกับขอกําหนดของมาตรฐาน
สมรรถนะ 1 หนวยสมรรถนะ แตอาจปรับแกไข (Modify) เสียใหมใหเหมาะสมกับการเรียน       
การฝกอบรม ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะ 1 หนวยสมรรถนะ อาจปรับแกไขไปเปนไดถึง 3-4 มอดูล 
หรือบางทีอาจไมปรับแกไขแตใชเปนแบบหน่ึงตอหนึ่งก็ได 
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 Ralph Tyler, (1949: 3), นําเสนอรูปแบบ      การพัฒนาหลักสูตรไวในหนังสือ Basic 

Principles of Curriculum and Instruction ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับและรูจักกันดีในช่ือของ
วิธีแนวทาง-จุดหมายปลายทาง (Means-ends Approach) ซึ่งมีหลักการวา ในการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนนั้นควรจะตอบคําถามพื้นฐาน 4 ประการตอไปนี้คือ  

 1.  มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่ควรแสวงหา  
 2.  มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีควรจัดข้ึนเพ่ือชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาที่กําหนดไว  
 3.  จะจัดประสบการณทางการศึกษาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร  

 4.  จะทราบไดอยางไรวาจุดมุงหมายดังกลาวไดบรรลุตามที่กําหนดไว  
 จากคําถามทั้ง 4 ขอ ของไทเลอรนี้ สามารถนํามากําหนดเปนข้ันตอนการพัฒนา

หลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา  ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือก
ประสบการณ ขั้นตอนที่ 3 จัดลําดับประสบการณ และข้ันตอนที่ 4 การประเมินผล 

 ไทเลอร เนนความสําคัญของการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาเปนอันดับแรก  

เพราะเปนหัวใจสําคัญของการไดมาซึ่งคําตอบอีก 3 ขอถัดมา โดยการกําหนดจุดมุงหมายสามารถ
พิจารณาขอมูลพื้นฐานจากแหลงตาง ๆ 3 แหลง คือ ผูเรียน สังคม และนักวิชาการ ซึ่งจะชวยใหได
จุดมุงหมายช่ัวคราวกอน ตอมาจึงใชหลักปรัชญาและหลักจิตวิทยาการเรียนรู  มากลั่นกรอง
จุดมุงหมายช่ัวคราวเหลาน้ัน ซึ่งจะทําใหไดจุดมุงหมายท่ีแทจริงมาใชเปนแนวทางในการคัดเลือก
และจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลตามลําดับ 

 The DACUM มีกรอบแนวคิดวา  
 1.  ภาระงาน (Job) สามารถนํามาอธิบายไดในรูปแบบของหนาท่ี (Duties) และงาน 

(Tasks) ที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดโดยผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

 2.  ผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ เปนผูที่สามารถอธิบายภาระงาน (Job) ไดดีกวาผูอื่น 

 3.  เราสามารถวิเคราะหงาน (Tasks) และระบุความรู ทักษะและทัศนคติที่ผูปฏิบัติงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญตองมีเพื่อทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ตามแนวคิดของ  DACUM การพัฒนาหลักสูตรบนฐานสมรรถนะมี ลํ าดับขั้น           
การดําเนินการ และดําเนินงานดังนี ้

 ขั้นที่ 1  การวิเคราะหความตองการจําเปน เปนขั้นตอนการระบุงานตามหนาท่ี  และ
จัดลําดับกับความสําคัญของหนาที่และงานตาง ๆ ซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาหลักสูตร 

 ขั้นที่ 2  การวิเคราะหงานหรืออาชีพ  (Job/Occupational Analysis) เปนขั้นตอน         
การวิเคราะหงานหรืออาชีพ ซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาหลักสูตร 
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 ขั้นที่ 3 ทานสอบงาน เปนขั้นตอนของการจัดลําดับของงานโดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑบางประการ เชน ตามความสําคัญ ความยาก งาย หรือความถี่ เปนตน 

 ขั้นที่ 4 การคัดเลือกงาน เปนขั้นตอนการคัดเลือกงานท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอดเปน
หลักสูตรหรือโปรแกรมการฝกอบรม 

 ขั้นที่ 5 การวิเคราะหงาน ขั้นตอนนี้คลายคลึงกับการตรวจสอบ “บทบาทการทํางาน
หลัก” (Key Work Roles) ที่มีอยูในกระบวนการของ “การวิเคราะหงานตามหนาท่ี”  (Functional  

Analysis) โดยเปนข้ันตอนของการวิเคราะหแยกแยะองคประกอบของงานออกเปนสวนตาง  ๆ 
ไดแก 

 1.  ขั้นตอน 

 2.  ความรู ทักษะและทัศนคติ 
 3.  เคร่ืองมือหรืออุปกรณพิเศษ (หากมี) 
 4.  ขอกําหนดดานความปลอดภัยที่สําคัญ (หากมี) 
 5.  เงื่อนไขและมาตรฐาน 

 ขั้นที่ 6  การจัดทําสมรรถนะ  เปนขั้นตอนของการแปลงองคประกอบท่ีไดจาก          
การวิเคราะหงานลงสูรูปแบบของสมรรถนะ 

 ขั้นที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอนเปน
ขั้นตอนการพัฒนามอดูลที่สอดคลองกับสมรรถนะที่กําหนดข้ึน 

 ขั้นที่ 8 การเร่ิมการอบรมหรือการเรียนการสอนเปนข้ันตอนการนํามอดูลท่ีพัฒนาขึ้น
ไปจัดการอบรมหรือจัดการเรียนการสอน 

 ขั้นที่ 9 การประเมินสมรรถนะเปนข้ันตอนท่ีคลายคลึงกับการประเมินหลักสูตรท่ัวไป 
คือเปนข้ันตอนของการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการประเมินสมรรถนะของผูเรียน และประเมิน
ตามที่กําหนด 

 การพัฒนาหลักสูตรและจัดประสบการณการเรียนรูนั้น สามารถอาศัยกรอบแนวคิด 
Bloom’s taxonomy ของ Bloom   และคณะมาเปนแนวทางการจัดทําได โดย Bloom and others

กําหนดพิสัยของการเรียนรูวาประกอบดวย พุทธิพิสัย  (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และการเรียนรูในแตละพิสัยยังสามารถ
แบงเปนหลายระดับที่แตกตางกัน เรียกวาแบงตามระดับ Taxonomy คือ ความลึกหรือความยากใน
การสรางพฤติกรรม ดังนี้ 
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 1.  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ระดับ Taxonomy ในพุทธิพิสัยอาจแบงออกไดเปน  
6 ระดับ (Krathwohl. 2002 : 213-215)  เรียงจากงายไปหายากไดดังตอไปนี้ 

  1.1  ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับท่ีต่ําสุดของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมอง  เปนเร่ืองของการใชความจําเน้ือหาความรูตาง  ๆ  ใชพฤติกรรมทางดานการทองจํา  ผูเรียน
รับรูสิ่งใดก็จดจําสิ่งนั้นเอาไว  เชน  การเรียนรูชื่อ  คําศัพท  สูตร  กฎ  และสัญลักษณตาง ๆ  เปนตน 

  1.2  ระดับความเขาใจ (Comprehension) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองที่สูงข้ึน ผูเรียนเร่ิมเรียนรูในสิ่งท่ีตองใชความคิด การพิจารณา การเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในความหมายของเน้ือหาวิชาที่เรียน เชน เขาใจในหลักการ กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ เปนตน 

  1.3  ระดับการนําไปใชงาน (Application) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองที่สูงข้ึนหลังจากท่ีผู เรียนมีความเขาใจแลว ยอมจะตองนําสิ่งท่ีเรียนน้ันไปใชงานใน
สถานการณที่ใกลเคียงได เชน การคํานวณ โจทยคณิตศาสตร การอานคาเคร่ืองมือวัดตาง ๆ เปนตน 

  1.4  ระดับการวิเคราะห (Analysis) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดานสมอง 
ที่ซับซอนมากข้ึนดวยการใชความคิดในการพิจารณาใหลึกซึ้ง แยกแยะ วิเคราะหในรายละเอียด 
สามารถจําแนกแยกยอยเนื้อหาความรูที่เรียนได เชน การวิเคราะห เหตุผล การจําแนกองคประกอบ
ตาง ๆ เปนตน 

  1.5  ระดับการสังเคราะห (Synthesis) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองข้ันสูงข้ึนอีกระดับหนึ่งเปนการใชความสามารถในการคิดคน อาจเปนการรวบรวมความรู
และประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใชในการแสวงหาสิ่งใหม เชน การออกแบบเคร่ืองจักร เปนตน 

  1.6  ระดับการประเมินผล (Evaluation) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองข้ันสูงสุด เปนการใชความสามารถในข้ันของการตัดสินใจ การวินิจฉัยในคุณคาของสิ่งตาง  ๆ 
การประเมินไดวาสิ่งใดดี หรือไดผลมากนอยเพียงใด เชน การวิจัย การประเมินคุณคาของผลิตภัณฑ
ทีอ่อกแบบไว การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ 

 2. จิตพิสัย (Affective Domain) ที่ระดับ Taxonomy 5 ระดับ (Krathwohl. 2002 : 213-

215) ดังนี ้
  2.1 ระดับการยอมรับ (Receiving) เปนระดับของพฤติกรรมดานจิตใจในการจะเปด

ชองการรับรู มีความต้ังใจท่ีจะเอาใจใสตอสิ่งเรา เชน การฟงอยางตั้งใจ รับรูความสําคัญของ        
การเรียน หรือการยอมรับในสิ่งตาง ๆ เปนตน ซึ่งเร่ิมจากการยอรับในตัวผูสอนดวย 

  2.2 ระดับการตอบสนอง (Responding) พฤติกรรมในระดับน้ีหมายถึงระดับที่
ผูเรียนมีความเต็มใจที่จะมีสวนรวมดวย ผูเรียนไมเพียงแตเอาใจใสตอสิ่งเราเทาน้ัน แตยังตอบสนอง
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ดวยความเต็มใจอีกดวย  เชนการเต็มใจอานหนังสือเกิดกวาท่ีกําหนด การอานเพราะอยากอาน     
เขาช้ันเรียนดวยความเต็มใจ หรือยินดีสนับสนุนและกระทํากิจกรรมตาง  ๆ  เพราะอยากจะทํา     
เปนตน  มีความใฝฝนอยากจะแสวงหาและมีความสนุกในกิจกรรมตาง ๆ 

  2.3  ระดับคานิยม  (Valuing)  เปนระดับพฤติกรรมดานจิตใจในการตระหนัก  หรือ
มีความรูสึกในคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนไดพบ เห็นดีเห็นงาม และยึดถือไวเปนคานิยม เปนระดับ
ที่ผูเรียนมีทัศนคติที่ดี  และมีความซาบซึ้ง  คานิยมของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามปริมาณ
การยอมรับในคุณคาวาจะมองเห็นสวนดีกันมากนอยเพียงใด  หากยอมรับมากศรัทธา  และยินดี
ตอบสนองมาก  ก็จะเห็นคุณคาและเกิดเปนคานิยมไดมาก เชน แสดงตนวาเช่ือถือ ชื่นชม หรือ      
ถือเปนภาระความรับผิดชอบของตน เปนตน 

  2.4  ระดับการจัดระบบคานิยม (Organizing)  เปนระดับพฤติกรรมดานจิตใจ          
ที่สูงข้ึน  มีการยอมรับ เห็นคุณคา  และเกิดเปนคานิยมในสิ่งตางๆ  มากข้ึนยอมจะมีการจัดระเบียบ
คานิยมทางจิตใจ  โดยคํานึงถึงความสัมพันธและโครงสรางของคานิยมเหลาน้ัน  เชน  รู ถึงความ
จําเปนในสิ่งตาง  ๆ  รูบทบาทในการวางแผน  มีความรับผิดชอบ  เขาใจ  และรับรูขีดกําลัง
ความสามารถหรือรูจักวางแผนชีวิตเปนตน 

  2.5  ระดับการมีลักษณะนิสัย (Characterizing)  เปนระดับสูงสุดของพฤติกรรมดาน
จิตใจท่ีพัฒนาขึ้นจากการจัดระบบคานิยม คือเมื่อแตละคนมีคานิยมใดแลว  คานิยมเหลาน้ันก็จะ   
กอขึ้นเปนระบบท่ีสามารถควบคุมใหบุคคลนั้นแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละคน เปนลักษณะนิสัย  เชน มีความตระหนักในดานความปลอดภัยอยูเสมอ แสดงความ
เชื่อมั่นในตนเอง แสดงความขยัน ตรงตอเวลา หรือมีระเบียบวินัยที่ดี เปนตน 

3.  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ระดับ Taxonomy ในทักษะพิสัยแบงเปน          5 

ระดับ (Krathwohl. 2002 : 213-215) ดังนี ้
  3.1  ระดับการเลียนแบบ (Imitation) เปนระดับของพฤติกรรมทางดานทักษะข้ันตน

ในลักษณะของการสังเกตทักษะและพยายามลอกเลียนแบบในการเรียนรูทักษะฝมือนั้น เชน การคัด
ลายมือตามแบบอยาง การเขียนรูปตามแบบ การฝกตะไบผิวราบตามแบบอยางที่แสดง เปนตน 

  3.2  ระดับการลงมือทําตามแบบ  (Manipulation)  เปนระดับของพฤติกรรมดาน
ทักษะข้ันสูงข้ึน  มีการใชทักษะฝกมือมากขึ้น  เปนการลงมือทําโดยใชทักษะตามการสอนมากขึ้น
กวาการสังเกตในระดับแรก เชน การลงมือฝกหัดทักษะฝมือในการวาดรูป การเขียนแบบ การตะไบ  
และการเชื่อมตอโลหะ ตามตัวอยางตอไป 

  3.3  ระดับความแมนยํา (Precision) เปนระดับของการแสดงพฤติกรรมดานทักษะ
ฝมือเฉพาะอยางดวยความเที่ยงตรง ถูกตอง แมนยํา และมีความรวดเร็วมากข้ึน เชน การฝกพิมพดีด
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ใหเร็วและถูกตองใชเลื่อยไฟฟาไดอยางชํานาญ และปลอดภัย ตะไบผิวช้ินงานใหไดฉาก  และได
ขนาดดวยความรวดเร็ว เปนตน 

  3.4  ระดับความตอเน่ือง (Articulation) เปนระดับการแสดงพฤติกรรมดานทักษะ
ฝมือที่มีการรวมทักษะมากกวาหน่ึงเขาในงานเดียวกัน  และมีการปฏิบัติตามลําดับกันอยางมี         
การประสมประสานที่ดี เปนลักษณะของทักษะทางกลามเนื้อตอเนื่อง เชน การเตนรําใหถูกจังหวะ  
การฝกวายนํ้า  การขับรถยนต  การตะไบช้ินงานฐานยึดปากกา  หรือการซอมมอเตอรไฟฟา  เปนตน 
ซึ่งลักษณะของการรวมทักษะพ้ืนฐานหลาย ๆ  ทักษะมาใชในงานเดียวกัน  และอาจตองใชเนื้อหา
ความรูทางทฤษฏีมารวมดวย 

  3.5  ระดับการกระทําจนเคยชิน (Naturalization)  เปนระดับของการใชทักษะรวม
อยางตอเน่ืองดวยความคลองแคลว เปนไปตามลักษณะธรรมชาติ  และกลายเปนอัตโนมัติจนเคยชิน  
ฝกงานจนถึงระดับของการมีความชํานาญงาน  เชน  ซอมมอเตอรไฟฟาอยางรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  ผลิตแบบหลอพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือรูจักสรางวิธีการใหม ๆ  ใน   
การปฏิบัติงานตาง ๆ เปนตน 

  จากการศึกษาขอมูลขางตน ผูวิจัยสรุปสมรรถนะวิชาชีพครูที่จะถูกกลั่นกรองเพื่อ
นําไปออกแบบหลักสูตรในข้ันตอนท่ี 1 แลว สมรรถนะวิชาชีพครูดังกลาวจะถูกแปลงไปเปน
วัตถุประสงค        การเรียนรูตามแนวคิดการออกแบบหลักสูตรของ Tyler หลังจากน้ัน ผูวิจัยจึง
อาศัยกรอบแนวคิดของ Bloom และคณะในการพิจารณากําหนดลําดับของเน้ือหาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูที่ถูกกําหนดในรูปของมอดูล กอนนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน
ไป ทดลองใช (Try-out) กับนักศึกสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ชั้นปที่ 5  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศูนยนนทบุรี  จํานวน  5 คน ตามกรอบแนวคิด การออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE Model 

 ขั้นตอนที่ 3 การใชหลักสูตร  

 เปนข้ันตอนการนําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นไปจัดการอบรมหรือจัดการเรียนการสอน    

การจัดการเรียนการสอน อาศัยกรอบแนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบ  ADDIE 

Model และ Dick and Carey (2004)  

 ADDIE เปนรูปแบบการสอนที่ออกแบบข้ึนมา เพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) โดย ADDIE มาจาก
ตัวอักษรตัวแรกของขั้นตอนตาง ๆ จํานวน 5 ขั้นตอน คือ 1) Analysis 2) Design 3) Development 4) 

Implementation และ 5) Evaluation โดยรายละเอียดแตละขั้นมีดังนี ้
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 1.  การวิเคราะห (A: Analysis) เปนข้ันตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE โดย 
การวิเคราะหจะพิจารณาในประเด็นตาง ๆ เชน คุณลักษณะของผูเรียน วัตถุประสงค ความรู ทักษะ 
และพฤติกรรมที่คาดหวัง ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และแหลงขอมูลท่ีมี  

 2.  การออกแบบ (D: Design) เปนข้ันตอนท่ีดําเนินการตาง ๆ ที่จะนําไปสูเปาหมาย
ที่ตั้งไว โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธที่ไดจากขั้นตอนการวิเคราะหโดยพิจารณาในประเด็น  
ตาง ๆ ไดแก วัตถุประสงคของบทเรียน การเรียงลําดับเน้ือหา วิธีการนําเสนอเน้ือหา การเลือกใชสื่อ 
และการนําเสนอแบบทดสอบ เปนตน  

 3.  การพัฒนา (D: Development) เปนขั้นตอนที่นําผลลัพธที่ไดจากขั้นตอน             
การออกแบบมาดําเนินการจริงเพ่ือพัฒนาเปนบทเรียนตามท่ีวิเคราะหไวในข้ันตอนแรก เพื่อพัฒนา
บทเรียนตนแบบที่พรอมจะนําไปทดลองใชในข้ันตอนตอไป  

 4.  การทดลองใช (I: Implementation) เปนการนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับ
กลุมเปาหมายตามวิธีการที่กําหนดไว  

 5.  การประเมินผล (E: Evaluation) เปนข้ันตอนสุดทายของรูปแบบการสอน ADDIE

เพื่อประเมินผลบทเรียนและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

 ดิกส และคาเรย (Dick Carey and Carey, 2001: 8) นําเสนอการออกแบบระบบ        
การเรียนการสอนไว 9 ขั้น ดังนี ้
 1.  กําหนดเปาหมายของการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะหการเรียนการสอน ดานทักษะท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให
บรรลุเปาหมาย 

 3.  การพิจารณานิสัยและบุคลิกลักษณะของผูเรียน 

 4.  การกําหนดพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได 
 5.  การกําหนดขอทดสอบ 

 6.  การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอน 

 7.  การพิจารณาเลือกอุปกรณการเรียนการสอน 

 8.  การประเมินระหวางเรียน 

 9.  การประเมินสรุป  
 นอกจากแนวคิดของ Clark (2004) ที่ระบุวา องคประกอบท่ีจะทําใหการเรียนการสอน

ประสบความสําเร็จประกอบดวย 

 องคประกอบที่ 1  ความรู (Knowledge) ผูสอนตองมีความรูในหลักสูตร วิชาหรือ
หนวยการเรียนรูหรือมอดูลที่สอน 
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 องคประกอบที่ 2  สิ่งแวดลอม (Environment) ผูสอนตองมีเคร่ืองมือท่ีชวยสงผาน
เน้ือหาสาระท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เชน แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมถึง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่เรียน 

 องคประกอบที่ 3  ทักษะท่ีเกี่ยวของ (Involvement Skills) ผูสอนตองรูจักผูเรียน เชน 
ชื่อ จุดหมายที่แทจริง และแรงจูงใจ เปนตน 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ Alex Osborn กลาววา 
การแกปญหาประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเสาะหาขอเท็จจริง (Fact Finding)     
การแสวงหาแนวคิด (Idea Finding) และการแสวงหาแนวทางแกปญหา (Solution Finding) มาเปน
แนวทางในการวิเคราะหหัวขอเร่ือง และจัดเรียงหัวขอในการเรียนการสอนดวย 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร  
 การประเมินผลหลักสูตรสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้อาศัยกรอบแนวคิดการประเมินผลใน

กลุมท่ียึดวัตถุประสงคเปนหลัก โดยอาศัยการผสมผสานกรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตรของ 
Tyler กับการประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994 in Reiser, Robert A., 

2000: 149-150) 
 รูปแบบการประเมินของ Tyler มีหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ 

 1.  การประเมินจะตองวัดพฤติกรรมของนักเรียน เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เปนจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีตองการใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู 

 2.  การประเมินจําเปนตองประเมินมากกวาหน่ึงคร้ัง  เพื่อจะดูถึงความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการประเมินตั้งแตระยะเร่ิมแรกและประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ในระยะหลังเพื่อดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 ในการประเมินมีจุดมุงหมายวา 
 1.  เพื่อตัดสินวาเปาหมายของการศึกษาท่ีไดกําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดท่ีประสบความสําเร็จก็เก็บไวใช สวนใดที่ไม
ประสบความสําเร็จก็ทําการปรับปรุงแกไขหรือตัดท้ิง 

 2.  เพื่อประเมินความกาวหนาทางการศึกษา ในอันท่ีจะชวยใหเขาใจปญหาและความ
ตองการทางการศึกษาได และเพื่อใชขอมูลนั้นเปนแนวทางในการท่ีจะปรับปรุงนโยบายทาง  
การศึกษาท่ีคนสวนใหญเห็นดวยได 

 กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกอบรมของ  Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994 in 

Reiser, Robert A., 2000: 149-150) แบงการประเมินเปน 4 ระดับ คือ 
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 ระดับที่ 1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction)  
 เปนการสอบถามความคิดเห็น ของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูวาสอดคลองกับ 

ความตองการหรือความสนใจหรือไมอยางไร หรือเกี่ยวกับความพึงพอใจ ตอรูปแบบการจั ด        
การเรียนรู ผูสอน และเน้ือหา เปนตน 

 ระดับที่ 2 การประเมินการเรียนรู (Learning) 
 เปนการประเมินเชิงเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความรู ทักษะ หรือทัศนคติ

ระหวางกอนและหลังการรับการอบรมหรือการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูนี้  ตองมี 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค
การเรียนรูดวย  

 ระดับที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
 เปนการประเมินวา ผูเรียนนําความรูไปใช ไดมากนอยเพียงใด หรือมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเปนผลจากการอบรมหรือการเรียนการสอนหรือไม อยางไร 

 ระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ (Results) ที่เกิดกับองคกร 

 เปนการประเมินผล  ที่เกิดขึ้นกับองคกรจากการท่ีผูเรียน ไดนําความรูไปประยุกตใช 
 การประเมินผลหลักสูตรในการวิจัยนี้ จะประเมินผูเรียนท้ังกอนและหลังการเรียนตาม

แนวคิดของ Tyler นอกจากนี้ ในการประเมินจะเปนการประเมินในระดับที่ 3 ตามแนวคิดของ 

Kirkpatrick คือประเมินพฤติกรรม เนื่องจาก การประเมินในระดับที่ 1ไมสามารถช้ีวัดไดวาผูเรียน
เกิดความรู หรือทักษะหรือสมรรถนะตามที่กําหนดหรือไม เพราะเปนเพียงการสอบถามความรูสึก 
หรือความเห็นเทานัน้ ขณะที่การประเมินในระดับที่ 2 ไมสามารถทําใหผูประเมินมั่นใจไดวาผูเรียน 
จะไดนําความรูหรือทักษะท่ีไดเรียนรูไปใชหรือไม สวนการประเมินในระดับที่ 4 เปนการประเมิน
ที่เนนผลประโยชนตอองคกรเปนสําคัญ ซึ่งมิใชจุดมุงเนนของงานวิจัยในคร้ังนี้  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1. ศึกษาวิ เคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 2. พัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 3. ทดลองใชหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญเปนลําดับตน 

 4. ประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญ  
 

คําถามในการวิจัย 
          การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูวิจัยกําหนดขอคําถามการวิจัยดังนี้ 
 1. สมรรถนะวิชาชีพครูชางที่สําคัญ ประกอบดวยสมรรถนะใดบาง 

 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา     ครุศาสตรอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับ
สมรรถนะวิชาชีพครู  ควรเปนอยางไร 

 3. ผลการทดลองใช  หลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ที่มีความสําคัญ
เปนลําดับตน เปนอยางไร 

 4. ผลการประเมินของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  หลังการใชหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  เปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ  

80/80  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  และสามารถนําไปใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิผล 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดแยกตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูชาง  

 1.  ประเภทของสมรรถนะ 

  สมรรถนะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก หรือ Core Competency 

และสมรรถนะในงาน หรือ Functional Competency งานวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขอบเขตเพียงสมรรถนะ
ในงานตามวิชาชีพครูหรือสมรรถนะวิชาชีพครูเทาน้ัน โดยไมครอบคลุมถึง          การกําหนด
สมรรถนะหลัก หรือ Core Competency 

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร  คือ นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

  ในข้ันตอนของการวิเคราะห กลั่นกรององคประกอบของงาน และสมรรถนะ
วิชาชีพครู กลุมตัวอยางประกอบดวย 

  2.1  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ที่รวมตอบแบบสอบถามสมรรถนะวิชาชีพครู ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
   2.1.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในระดับปริญญาโท 
หรือสูงกวา)   
   2.1.2 มีประสบการณในการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา  
10  ป   

  2.2  ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน (ผูเชี่ยวชาญเปนกลุมเดียวกับผูเชี่ยวชาญที่รวมตอบ
แบบสอบถามและอาจารยผูสอนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ) รวมการสนทนา
กลุม  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 มีประสบการณสอนใน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 10 ป   
   2.2.2 มีประสบการณในการจัดทําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 ป 
  2.3  อาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน 70 คน จาก 7 สถานศึกษา
ที่มีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม อยูในสถานศึกษา ที่รวมตอบแบบสอบถามเพ่ือกลั่นกรอง
สมรรถนะที่จะนํามาจัดทําหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติ คือ  
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   2.3.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

   2.3.2 มีประสบการณการสอนในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

 1.  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรสําหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในปจจุบันประกอบดวย 3 หมวดวิชา คือ  
 1.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และ 

 1.2 หมวดวิชาชพีเฉพาะ  
 1.3 หมวดวิชาชีพเลือก 

 โดยหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ครอบคลุมรายวิชาท่ีมุงพัฒนาสมรรถนะ   เฉพาะทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือศิลปศาสตร ขณะที่หมวดวิชาชีพเฉพาะ ครอบคลุมรายวิชาใน 2 
กลุมยอยคือ กลุมวิชาทางการศึกษา และกลุมวิชาทางวิศวกรรม และหมวดวิชาเลือกเสรี ครอบคลุม
รายวิชาที่เปดสอนตามความสนใจเพ่ิมเติม 

  ในขั้นตอนของการทบทวนหลักสูตรปจจุบัน และออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครูสําหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิในงานวิจัยนี้ จะครอบคลุมหลักสูตรเฉพาะรายวิชาในกลุมวิชาการศึกษา หมวดวิชาชีพ
เฉพาะกลุมวิชาการศึกษาเทานั้น  

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ในข้ันตอนของการตรวจสอบและยืนยันความถูกตองเหมาะสมและคุณภาพของ

หลักสูตรฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่ออกแบบข้ึน กลุมตัวอยางคือผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  ซึ่ง
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาหลักสูตรและการใชหลักสูตรดังมีคุณสมบัติ ดังนี้   
  2.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในระดับปริญญาโท หรือ     
สูงกวา)   
  2.2 มีประสบการณในการสอนนักศึกษาไมนอยกวา 10 ป   

  2.3 มีประสบการณในการจัดทําและการใชหลักสูตร  
 ในข้ันตอนของการทดสอบรางหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ที่

ออกแบบข้ึน (Try-out Process) กลุมตัวอยางท่ีจะรวมทดสอบความเหมาะสมของรางหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู โดยผูเขารับการฝกอบรม  คือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี จํานวน 1 หอง 5 คน  
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 ขั้นตอนที่ 3 การใชหลักสูตร  

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ในข้ันตอนของการนําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูไปใชจริงกับ

กลุมตัวอยาง  คือนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 1 หอง  15  คน  เปนกลุมตัวอยาง 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร 

 1.  ประเภทของการประเมิน 
  การประเมินการติดตามผล  ประสิทธิผลของหลักฝกอบรม ดําเนินการประเมินใน
ระดับพฤติกรรม (Behavior) วานักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี นําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใด  
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การประเมินประสทิธิผลหลักสูตร ดําเนินการโดยกําหนดกลุมตัวอยางท่ีจะมี  สวน
รวมในการประเมินพฤติกรรม 5 กลุม คือ  

  2.1 นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 15 คน  

  2.2 นักศึกษาอาชีวศึกษา  จํานวน 150 คน ที่ไดรับการเรียนการสอนจากนักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี  

  2.3 คณาจารยจากสถาบันอาชีวศึกษา  จํานวน 12 คน  ซึ่งทําหนาท่ีอาจารยพี่เลี้ยง
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุรี  

  2.4  อาจารยนิเทศนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  5  คน 

  2.5  หัวหนาภาควิชา สถานบันอาชีวศึกษา จํานวน  5  แหง  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรูหรือกิจกรรมที่กําหนดไวอยางเปน
ทางการ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู  ทักษะ และเจตคติที่พึง
ประสงคในทุกดานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 สมรรถนะวิชาชีพครู หมายถึง  หมายถึง พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) 

ของบุคคล และสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 
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 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  หมายถึง หลักสูตรฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ชั้นปที่  4  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม หมายถึง นักศึกษาผูซึ่งศึกษาวาดวยวิชาชีพตางๆ เชน 
วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เกษตรศาสตร โดยมุงเนนในการผลิตครูอาชีวศึกษา ครู
อุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองตอความตองการของการศึกษาในสายอาชีพ 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตร หมายถึง ความสามารถของหลักสูตร  ที่พัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูในหลักสูตร ซึ่งจะทําการวัดไดจากการเรียนรูของผูเรียนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  
และสามารถนําไปใชฝกอบรมไดอยางมีประสิทธิผลเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ที่กําหนดไว
80/80  

 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตามลําดับ  ดังน้ี 

 1. หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ และการเสริมสรางสมรรถนะ 

 3.   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

 4.  แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน 

 5.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 6.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดปรัชญาของหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมไวดังน้ี 

ผลิตบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ที่มีความรู มี
ความสามารถ  ในการสอนการปฏิบัติ  การฝกอบรม   และงานวิจัยทั้งในสถานศึกษา   และสถาน
ประกอบการ   มีทักษะการคิด การวิเคราะห สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ    มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคมและกําหนดวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม 
เคร่ืองกล ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม 

2.  มีความรู ความเขาใจในวิชาการ ทั้งทางการสอน และวิชาชีพในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล                       

3. มีความสามารถในการทํางานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห เกี่ยวกับปญหาทั้ง
ทางดานการสอน และการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีความสามารถในการถายทอดความรู ทางดานวิชาชีพ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ไปสูผูเรียนและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตอหนาที่  และ
สังคม 

6. มีทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนด
โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 3 หมวดวิชา คือ  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน    32 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  132 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน     6 หนวยกิต 

โดยกลุมวิชาการศึกษา ซึ่งเปนกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับการสเริมสรางสมรรถนะวิชาชีพ
โดยตรงเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ และมีการกําหนด  จํานวนหนวยกิตไวทั้งหมด 51 
หนวยกิต โดยกลุมวิชาการศึกษาประกอบดวยรายวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนดังนี้ 
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ตารางท่ี  1  รายวิชา จํานวนหนวยกิต ชั่วโมงการเรียนทฤษฏีและปฏิบัติ 
รายวิชา จํานวน

หนวยกิต 

ชั่วโมง
ทฤษฎี 

ชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ชั่วโมง
คนควาอิสระ 

กลุมวิชาการศึกษาพืน้ฐาน 21 18 9 42 

หลักและวิธีการสอน   3 2 3 6 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 2 3 6 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 3 0 6 

การวิจัยทางการศึกษา 3 3 0 6 

จิตวิทยาการศึกษา 3 3 0 6 

หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3 3 0 6 

การพัฒนาหลักสูตร 3 2 3 6 

กลุมวิชาการศึกษาประยุกต     12 7 15 22 

การประกันคุณภาพทางการศึกษา   2 2 0 4 

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและการฝกอบรม 3 2 3 6 

การบริหารสถาบันอาชีวศึกษา   2 2 0 4 

กลวิธีการสอนชางเทคนิค 3 1 6 5 

การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู     2 0 6 3 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู     12 0 80 0 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 6 0 40 0 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 6 0 40 0 

กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา   6    

การพัฒนาวัสดุชวยสอน 3 2 3 6 

การสัมมนาและการฝกอบรมในองคกร 3 2 3 6 

การวิจัยในชั้นเรียน 3 3 0 6 

หลักการแนะแนวและการพัฒนาผูเรียน   3 3 0 6 

การผลิตวดิีทัศนเพื่อการศึกษาและการฝกอบรม 3 2 3 6 
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แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ และการเสริมสรางสมรรถนะ  
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ 

             แนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) หรือความสามารถของบุคคลใน
องคกร ไดเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวิชาการของ McClelland นักจิตวิทยา
แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด ซึ่งไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานท่ีดี (Excellent 

Performer) ของบุคคลในองคกรกับระดับทักษะ ความรู ความสามารถ โดยระบุวาการวัด IQ และ
การทดสอบบุคลิกภาพเปนวิธีการที่ไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ  แตควรพิจารณาจาก
ความสามารถ มากกวาคะแนนทดสอบ (Test Scores) (McClelland, David C., and Winter, D.G., 

1969: 25) ตอมาในป ค.ศ. 1970 บริษัท McBer ซึ่ง McClelland เปนผูดูแล ไดรับการติดตอจาก
องคกร The US State Department ใหชวยคัดเลือกเจาหนาท่ี ที่ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Service Information Officer: FSIOs)ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งกอนหนา
นั้น การคัดเลือกเจาหนาท่ี FSIOs ใชแบบทดสอบที่มุงทดสอบดานทักษะท่ีคิดวาจําเปนสําหรับ   
การปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว แตพบวาผูที่ทําคะแนนสอบไดดี ไมไดมีผลการปฏิบัติงานท่ี
องคกรตองการ McClelland ไดพัฒนาเคร่ืองมือชนิดใหม ในการคัดเลือกคนท่ีสามารถทํานายผล
การปฏิบัติงานไดดีแทนขอทดสอบแบบเกา  โดยใชวิธีการประเมินที่เรียกวาBehavioral Event 

Interview (BEI) เพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูที่ปฏิบัติงานดี แลวเปรียบเทียบกับผูที่มีผล     
การปฏิบัติงานตามเกณฑเฉลี่ย เพื่อหาพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน แลวเรียกพฤติกรรมที่กอใหเกิดผล
การปฏิบัติงานที่ดีวา  สมรรถนะ (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548 ก: 45) 

 ตอมาในป ค.ศ. 1973 McClelland ไดแสดงแนวคิดเร่ืองสมรรถนะไวในบทความช่ือ
Testing for Competence Rather Than Intelligence วา IQ ซึ่งประกอบดวยความถนัดหรือความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู และความมุงม่ันสูความสําเร็จ ไมใชตัวชี้วัดท่ีดีของผลงานและ
ความสําเร็จโดยรวม แตสมรรถนะบุคคลกลับเปนสิ่งที่สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานไดดีกวา
ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนวา  ผูที่ทํางานเกง มิไดหมายถึง ผูที่เรียนเกงเสมอไป แตผูที่ประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ หรือวิชาการที่มีอยู
ในตัวเองเพื่อกอใหเกิดประโยชนในงานท่ีตนทําจึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้นมีสมรรถนะ (Stone, 

1999) แนวคิดเร่ืองสมรรถนะของ McClelland  ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะ หรือ
ความสามารถของบุคคล  สงผลดีตอผลการปฏิบัติงานมากกวา IQ ทําใหไดรับความสนใจจาก 

 นักวิชาการทั่วไปอยางมากและมีพัฒนาการข้ึนเปนลําดับ  ป ค.ศ. 1982 Boyatzis ได
เขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager: A Model of Effective Performance โดยไดใชคําวา 
Competencies เปนคนแรก ป ค.ศ. 1994 Hamel and Prahalad เขียนหนังสือชื่อ Competing for The 
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Future และไดนําเสนอสิ่งท่ีเรียกวาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) หรือความสามารถหลัก
ขององคกร โดยระบุวาเปนความสามารถที่จะทําใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน และ  
เปนสิ่งที่คูแขงไมอาจเลียนแบบได 
                ตอมาไดมีการนําแนวความคิดเร่ืองสมรรถนะน้ีไปประยุกตใชในงานบริหารบุคคลใน
หนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดวาในแตละตําแหนงงาน จะตองมีพื้นฐานทักษะ 

ความรู และความสามารถ หรือพฤตินิสัยใดบาง และอยูในระดับใดจึงจะทําใหบุคลากรนั้น             
มีคุณลักษณะที่ดี มีผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตาม
วัตถุประสงคขององคกรหลังจากน้ัน แนวความคิดเร่ืองสมรรถนะ ไดขยายผลมายังภาคธุรกิจเอกชน
ของสหรัฐอเมริกามากย่ิงข้ึน สามารถสรางความสําเร็จใหแกธุรกิจอยางเห็นผลไดชัดเจน  นิตยสาร 

Fortune ฉบับเดือนกันยายน ป ค.ศ. 1998 ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงกวา 4,000 คน 

จาก 15 ประเทศ พบวาองคกรธุรกิจชั้นนําไดนําแนวความคิดน้ีไปใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
มากถึงรอยละ 67 และบริษัทที่ปรึกษา ดานการจัดการช่ือ Bain and Company (1998) ไดสํารวจ
บริษัท จํานวน 708 บริษัททั่วโลก ในป ค.ศ. 1998 พบวา Core Competency เปนเคร่ืองมือบริหาร
สมัยใหม ที่บริษัทนิยมนํามาใชปรับปรุงการจัดการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3 และ 
ในป ค.ศ. 2005 อยูในลําดับท่ี 6 จากจํานวนเคร่ืองมือทางการบริหาร 25 รายการ สําหรับประเทศไทย
ไดมีการนําแนวความคิดสมรรถนะมาใชในองคกรที่ เปนเครือขายบริษัทขามชาติกอนที่จะ
แพรหลายเขาไปสูบริษัทชั้นนําของประเทศ เชน ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนตไทย ชินคอรเปอเรชั่น 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากภาคเอกชนที่ไดนําแนวคิด
สมรรถนะไปใช ทําใหเกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน  (ผูจัดการรายสัปดาห, 2548 ก: 3) มีผลให
เกิดการต่ืนตัวในวงราชการ และไดมีการนําแนวคิดน้ีไปทดลองใชในหนวยราชการ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดนําแนวความคิดน้ีมาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือน       
ในระยะแรกไดทดลองใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based 

Human Resource Development)ในระบบการสรรหาผูบริหารระดับสูง (Senior Executive System- 

SES) ใชในการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนในภาครัฐโดยยึดหลักสมรรถนะ  

และกําหนดสมรรถนะตนแบบของขาราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและประสิทธิผล
ของหนวยงานภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548: 20) 
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ความหมายของสมรรถนะ                    
  มีคําในภาษาไทยหลายคําท่ีใชแทนคําวา Competency เชน สมรรถนะความสามารถ 

และสมรรถภาพ คําวา สมรรถนะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525แปลวา
ความสามารถ แนวคิดดาน          การวัดและประเมินผลบุคคล ใชคําวา Potential  มีจุดเนนท่ี        
ขีดความสามารถในการทํางานของบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  แนวคิดทางวิธีวิทยาการจัดการใชคําวา 

Core Competency ซึ่งหมายถึงความสามารถหลักขององคกรธุรกิจ ที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

สวนคําวา สมรรถภาพ (Capability) หมายถึงคุณลักษณะของบุคคล ที่ตองการทักษะทางวิชาชีพ 

ศักยภาพในการเรียนรูและความสามารถท่ีจําเปนตอความสําเร็จ  (ดนัย เทียนพุฒ, 2548: 10) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548) ใชคําวา สมรรถนะ แทนคํา Competency สวนสุ
กัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก) และอาภรณ ภูวิทยพันธุ (2548) ใชคํา Competency เชนเดียวกับ 

ณรงควิทย แสนทอง (2547 ข) ซึ่งไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา Competency ประกอบดวย ความรู 
พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของบุคคล เพียงแตคําวา Competency จะชวยจัดระบบ
ขององคประกอบดังกลาวใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนข้ึน โดยสรุปแลวนักวิชาการสวนใหญใชคําวา 
สมรรถนะในความหมายถึงความสามารถ  

 ตามแนวคิดของ McClelland (1999) สมรรถนะ หมายถึงบุคลิกลักษณะท่ีซอนอยู
ภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตาม
เกณฑที่กําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ Spencer and Spencer (1993) ใหความหมายสอดคลองกัน
กับ McClelland คือ สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะท่ีจําเปนของบุคล (Underlying Characteristics 

of an Individual) ซึ่งมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของงาน เปนคุณลักษณะในสวนลึกเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรมที่สามารถทํานายผลลัพธที่ดีเลิศ (Superior Performance) นักวิชาการ
สวนใหญก็ใหความหมายของสมรรถนะไปในทํานองเดียวกัน โดยใชแนวคิดของ McClelland เปน
พื้นฐานในการให ความหมายท่ีแสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบสมรรถนะท่ีกอใหเกิด
พฤติกรรมและผลลัพธที่ดีเลิศของงาน เชน  

 Hay Group (2548: 12) ใหความหมายวาสมรรถนะ คือ ชุดของแบบแผนพฤติกรรม 

ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่ผูปฏิบัติงานควรมีในการปฏิบัติหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จ สําหรับ
นํามาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานและการพัฒนาองคกร เพื่อใหสมาชิกของ
องคกรไดพัฒนาตนเอง เพื่อใหปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่
องคกรตองการ  
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 Boyatzis (1982: 45) กลาววาสมรรถนะ คือ กลุมของความสามารถท่ีมีอยูในตัวบุคคล 

ซึ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุถึงความตองการของงานภายใตปจจัยสภาพแวดลอม
ขององคกร และทําใหบุคคลมุงมั่นไปสูผลลัพธที่ตองการ  

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก: 27) ใหความหมายวาสมรรถนะ คือความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristic or Attribute) ที่ทําใหบุคคลผูนั้นทํางานใน
ความรับผิดชอบของตนไดดีกวาผูอื่น  

 และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 42) ใหความหมายวา 
สมรรถนะคือ กลุมของความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่จําเปนในการ
ทํางานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ี ประกอบขึ้นจากทักษะความรู
ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยมของบุคคล หรือพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ยอดเยี่ยมในงานหน่ึง ๆ 

       จากการศึกษา  สรุปไดวาสมรรถนะ  ประกอบดวย ความรู ทักษะ และคุณลักษณะ          
จึงทําใหเกิดความสับสนวา สมรรถนะแตกตางจากความรู ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจ อยางไร 

ความรูหรือทักษะที่บุคคลมีอยูนั้นถือเปนสมรรถนะหรือไม ตามความเห็นของ McClelland ไดแบง
สมรรถนะออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนสมรรถนะข้ันพื้นฐาน หมายถึงความรู หรือทักษะ
พื้นฐานท่ีบุคคลจําเปนตองมีในการทํางาน เชนความรูเกี่ยวกับสินคาท่ีตนเองขายอยูเปนประจําหรือ
ความสามารถในการอาน ซึ่งสมรรถนะเหลาน้ี ไมสามารถทําใหบุคคลมีผลงานที่ดีกวาผูอ่ืนได 
สมรรถนะในกลุมท่ีสอง เปนสมรรถนะที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอ่ืน มีผลการทํางานท่ีสูงกวา
มาตรฐานหรือดีกวาบุคคลท่ัวไป สมรรถนะในกลุมนี้มุงเนนท่ีการใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน สถาบัน Schoonover Associates (2003: 3) ไดมี
การศึกษาและอธิบายในเชิงเปรียบเทียบวา สมรรถนะเปนบทสรุปของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลงาน
ที่ดีเลิศ (Excellent Performance) ดังนั้น ความรูอยางเดียวไมถือเปนสมรรถนะ เวนแตความรูในเร่ือง
นั้น  จะนํามาประยุกตใชกับงานใหประสบผลสําเร็จจึงถือเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะ  ตัวอยางเชน 

ความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของราคาในตลาด  ถือเปนความรู แตความสามารถใน 
การนําความรูและความเขาใจในความไมแนนอนของราคาในตลาดมาพัฒนารูปแบบการกําหนด
ราคาไดนั้น จึงจะถือเปนสมรรถนะ ทักษะอยางเดียวไมถือเปนสมรรถนะ แตทักษะท่ีกอใหเกิด
ผลสําเร็จอยางชัดเจนถือเปนสมรรถนะ ตัวอยางเชน ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑใหม 
เปนทักษะ แตความสามารถในการวางตําแหนงผลิตภัณฑใหม (Positioning) ในตลาดใหแตกตาง
จากคูแขง  ถือเปนสมรรถนะ และสมรรถนะไมใชแรงจูงใจหรือทัศนคติ แตเปนแรงขับภายใน ที่ทํา
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ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตนมุงหวัง ไปสูสิ่งท่ีเปนเปาหมายของเขา ตัวอยางเชน ตองการ
ความสําเร็จเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดแนวคิดหรือทัศนคติที่ตองการสรางผลงานที่ดี  แต
ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด  จึงถือเปนสมรรถนะ สถาบัน 

Schoonover Associates แสดงคําอธิบายไวตามภาพประกอบ  

                 
ภาพที่ 2   ความแตกตางของความรู ทักษะและแรงจูงใจกับสมรรถนะ 

ที่มา: Schoonover Associates. (2003). Competency FAQ's. Retrieved March 20, 2010, from 

http://www.schoonover.com/competency_faqs.htm     

 จากความแตกตางของสมรรถนะกับความรู ทักษะ แรงจูงใจและทัศนคติ ผูวิจัยไดสรุป
ความหมายของสมรรถนะวา  หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถที่มาจากตัวคนท้ังหมด           
ที่สะทอนออกมาในรูปของพฤติกรรมการทํางานท่ีมีความสัมพันธในเชิงเหตุผล  และกอใหเกิด
ผลลัพธสูงสุด (Superior Performance) ที่องคกรตองการ โดยมีที่มาจากฐานความรู (Knowledge) 

ทักษะ (Skill) คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) และทัศนคติ (Attitude) 

องคประกอบของสมรรถนะ 

              สมรรถนะบุคคลตามแนวคิดของ McClelland (McClelland, 1999: 75) เกิดจากองคประกอบสําคัญ    

5 ประการ ดังนี ้ 
 1. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติจนชํานาญ เชน ทักษะ

การอาน 

 2. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูดาน
ภาษาอังกฤษ และความรูดานการบริหารการศึกษา 
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 3.  ทัศนคติ คานิยม  และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง (Self-Concept)  

เชน คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confident) จะเชื่อวาตนเองสามารถแกปญหาตาง ๆ ได 
 4.  บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait) เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลผูนั้น เชน เปนคนท่ี

นาเชื่อถือไววางใจได มีคุณลักษณะเปนผูนํา 
 5.  แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูสิ่งท่ี

เปนเปาหมาย เชน บุคคลท่ีมุงผลสําเร็จ  (Achievement Orientation)  จะพยายามทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมายและปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา 

 องคประกอบทั้ง 5 ประการ ที่รวมกันเปนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล  และกอใหเกิด 

สมรรถนะ เปนสิ่งท่ีซอนอยูภายใน จะเห็นไดเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นไดเทาน้ัน Spencer 

and Spencer (1993) ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกลาวไวในโมเดลนํ้าแข็ง  (Iceberg Model) และ
อธิบายวาคุณลักษณะของบุคคลแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีสามารถมองเห็นไดคือ ความรู และ
ทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาไดไมยากนัก ดวยการศึกษาคนควา ทําใหเกิดความรู และการฝกฝนปฏิบัต ิ

ทําใหเกิดทักษะ และสวนที่ซอนอยูภายในซึ่งสังเกตไดยาก  ไดแก ทัศนคติ คานิยม ความเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคล รวมท้ังแรงจูงใจเปนสิ่งท่ีพัฒนา      
ไดยาก ดังภาพประกอบ            

 
ภาพที่ 3   โมเดลภูเขาน้ําแข็ง 

ที่มา: Spencer, LM., and Spencer, S.M., Competence at Work: Models for Superior  

Performance. accessed March 20, 1993. available from http://www.joe.org/joe/december/iw4. 

html. 
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ปจจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลองคกร 

                Boyatzis (1982: 10) ไดแสดงถึงความสัมพันธของสมรรถนะบุคคลและปจจัยอ่ืนๆกับ
ผลลัพธขององคกรไวในทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมการทํางานกับผลลัพธขององคกร (Contingency 

Theory of Action and Job Performance) ที่แสดงใหเห็นวา ผลงานที่ดีเลิศขององคกรเกิดจาก
ความสัมพันธของปจจัยสามประการ คือ บุคคล งาน และองคกร ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล ไดแก
วิสัยทัศน ปรัชญาในการทํางาน วิธีการทํางาน ความรู ความสามารถหรือสมรรถนะของแตละคน
จะตองมีความสัมพันธที่เหมาะสมสอดคลอง กับความตองการในบทบาท ภารกิจ และหนาท่ีเฉพาะ
ของงานกับสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งประกอบดวยบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกร โครงสราง
ระบบ กลยุทธการสรางความเจริญเติบโตขององคกร ความสัมพันธของปจจัยทั้งสามประการ
สามารถทํานายผลลัพธขององคกรได การปรับตัวใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมระหวางบุคคล
ความตองการของงานและสิ่งแวดลอมขององคกรกอใหเกิดความสามารถหลักขององคกร และ
สงผลให เกิดผลงานที่ดี เลิศและความสามารถในการแขงขันขององคกรไดลักษณะของ
ความสัมพันธดังภาพประกอบ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธของบุคคล บทบาทในงานและสิ่งแวดลอมขององคกรกับประสิทธิผลองคกร 

ที่มา: Boyatzis, R.E., The Competent Manager: A model of Effective Performance  

(New York: John Wiley and Sons Inc., 1982),40.  
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 ความสัมพันธของสมรรถนะบุคคลกับปจจัยสิ่งแวดลอมขององคกร ตามแนวคิดของ
Boyatzis สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมพกานต ไชยสังข (2546: 22) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของ
ลักษณะสวนบุคคลและบรรยากาศองคกรท่ีมีตอสมรรถนะของพนักงานในบริษัท  ที่ปรึกษาดาน
บัญชีและการเงิน แหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางคือ พนักงานของบริษัท จํานวน 

117 คน ผลการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงงานผูจัดการ  และบรรยากาศองคกรดาน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจสามารถพยากรณสมรรถนะโดยรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการติดตอสื่อสารภายในองคกรสามารถ
พยากรณสมรรถนะดานความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 Gibson and others (1997: 30) มีความเห็นวาประสิทธิผลขององคกร เกิดจากความสัมพันธของ
ประสิทธิผล 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร ดังนี ้

 1.  ประสิทธิผลของบุคคล (Individual Effectiveness)  เปนผลการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีงานของพนักงานหรือสมาชิกขององคกร ซึ่งหนาท่ีงาน ที่ถูกปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของงาน
หรือตําแหนงในองคกร 

 2.  ประสิทธิผลของกลุม (Group Effectiveness)  เปนผลรวมของการชวยเหลือ
สนับสนุนของสมาชิกในกลุมท้ังหมด  โดยที่ประสิทธิผลของกลุมเปนมากกวาผลรวมของ           
การชวยเหลือสนับสนุนของแตละบุคคลในงานประเภทระบบสายพาน แตเปนในรูปของพลังรวม 

(Synergy) ที่แสดงถึงการรวมตัวกันของการรวมมือรวมใจชวยเหลือกันของบุคคลที่มีลักษณะ       
เกินกวาการรวมตัวกันธรรมดา 

 3.  ประสิทธิผลขององคกร (Organizational Effectiveness) องคกรประกอบไปดวย
บุคคลและกลุม ดังน้ัน ประสิทธิผลขององคกรจึงประกอบดวย ประสิทธิผลของบุคคลและกลุม   
แตประสิทธิผลขององคกร ไดรับผลกระทบของพลังรวม (Synergistic Effects) ที่ทําใหองคกรมี
ประสิทธิผลในระดับสูงกวาผลรวมจากสวนตาง ๆ ธรรมดา 

 ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร แสดงให
เห็นวาประสิทธิผลของกลุมจะข้ึนอยูกับประสิทธิผลของบุคคล  ในขณะท่ีประสิทธิผลขององคกร
ขึ้นอยูกับประสิทธิผลของบุคคลและกลุม ความสัมพันธทั้ง 3 ระดับนี้ จะมีพลังรวม (Synergistic 

Effects) ซึ่งทําใหประสิทธิผลของกลุมมีมากกวาผลรวมของประสิทธิผลของบุคคล เพราะการใช
พลังรวมจะตระหนักถึงการใชความพยายามรวมกัน ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลทั้ง 3 ระดับ
ของ Gibson and others มีลักษณะดังภาพประกอบ  
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ภาพที่ 5   ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร 

ที่มา: Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., and Donnelly, J.H., Organizational: Structure, Process, 

Behavior (Texas: Business Publications, Inc., 1973),20. 
 จะเห็นไดวาประสิทธิผลระดับของบุคคลนั้น  มีความสําคัญอยางย่ิงตอการเกิด

ประสิทธิผลระดับกลุมและองคกร การที่พนักงานแตละคนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล
ภายใตหนาท่ีงานเฉพาะของตนเองและรวมมือรวมใจในการทํางาน กลุม และองคกรก็จะมี
ประสิทธิผลไปดวย  

 Lawless (1979: 5) กลาววาองคกรจะไมเกิดประสิทธิผลหากปราศจากบุคคลที่มี
ประสิทธิผล การวัดประสิทธิผลของบุคคลสามารถประเมินไดจากผลิตภาพ (Productivity) ผลลัพธ
ของบุคคล  (Personal Output)  ผลลัพธทางความคิดสรางสรรค (Creative Output) ความซื่อสัตยของ
บุคคล ความผูกพันในงานและองคกร (Personal Loyalty or Commitment) และสามารถประเมินได
ในรูปของระดับการพัฒนาตนเอง (Personal Development) ระดับของความรับผิดชอบ (Level of 

Responsibility) และวุฒิภาวะ(Maturity) ทั้งนี้วิธีการและหลักในการวัดจะตองสอดคลองกับบทบาท
ของบุคคลในองคกร 

 แนวคิดเหลาน้ี สอดคลองกับแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993: 1) เกี่ยวกับ
ความสัมพันธขององคประกอบของสมรรถนะ และสมรรถนะบุคคล ที่สงผลตอผลสําเร็จของงาน 

นั้น Spencer and Spencer (1993: 2) อธิบายวา สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบดวยเจตนา (Intent) 

ซึ่งเปนแรงผลักดันดานแรงจูงใจและลักษณะนิสัย  (Motive or Trait Force) ที่ทําใหเกิดการกระทํา   
ที่นําไปสูผลลัพธ พฤติกรรมท่ีปราศจากเจตนาไมถือวาเปนสมรรถนะ ซึ่งเปนลักษณะของ
ความสัมพันธอยางมีเหตุผล ดังภาพประกอบ  
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ภาพที่ 6   ความสัมพันธอยางมีเหตุผลของสมรรถนะ             

ที่มา: Spencer, LM. and Spencer, SM., Competence at Work: Models for Superior Performance, 

accessed March 20, 1993, available from http://www.joe.org/joe/december/iw4. html. 

 จากแนวคิดของ Spencer and Spencer แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา องคประกอบของ
สมรรถนะซึ่งเปนที่มาของสมรรถนะบุคคลมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิผลของงาน  

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก: 6) ไดสรุปแนวคิดของ Shermon  and  Parry  ซึ่ง
สอดคลองกับความเห็นของ Spencer and Spencer วาสมรรถนะเกิดจากองคประกอบ (Cluster) ของ
ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของปจเจกบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิผลของการทํางาน
ของบุคคลน้ัน ๆ เปนบทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งสัมพันธกับผลงาน และสามารถวัดคา
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดโดยการฝกอบรม  และเปนคุณสมบัติที่บุคคล
จําเปนตองมี เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะสมรรถนะจะทําใหบุคคล
แสดงออกถึงพฤติกรรมอันนําไปสูผลงานและนํามาซึ่งผลลัพธที่องคกรตองการ ลักษณะของ
ความสัมพันธดังภาพประกอบ  
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ภาพที่ 7   ความสัมพันธของสมรรถนะกับผลงานและผลลัพธ 
ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ:  
ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน), 2548 ก),8. 

 กลาวโดยสรุปคือ  เนื่องจากสมรรถนะของบุคคลมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ประสิทธิผลของงานและสามารถวัดคาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดโดย
การฝกอบรม ดังน้ัน สมรรถนะจึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีเหมาะสมสําหรับการออกแบบหลักสูตรท่ีสงผล
ตอประสิทธิผลของงาน 

ประเภทของสมรรถนะ 

 การแบงประเภทสมรรถนะ เปนการนํากลุมสมรรถนะบุคคลมาจัดเปนประเภทให
สอดคลองกับลักษณะงานในแตละองคกร  

 ณรงควิทย แสนทอง (2547 ข: 50) แบงประเภทของสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท คือ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคกรโดยรวม ที่จะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย ตามวิสัยทัศนได ประเภทที่สอง เปนสมรรถนะในงาน (Job Competency) ซึ่งคือ
ความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีตําแหนงหรือบทบาทน้ัน  ๆ ตองการเพ่ือทําใหงานบรรลุความสําเร็จ
ตามท่ีกําหนด เชน ความสามารถในการวิจัยในตําแหนงงานทางดานวิชาการ เปนความสามารถท่ี
สามารถฝกฝนและพัฒนาได และประเภทท่ีสามเปนสมรรถนะบุคคล (Personal Competency) 

หมายถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดดเดนกวา
คนทั่วไป ซึ่งมักเรียกวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล  

 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ (2548: 14) แบงสมรรถนะออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสมรรถนะหลัก 

หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานหรือคุณสมบัติรวมของทุกคนในองคกรที่จะตองมี  ซึ่งแตละองคกร    
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จะแตกตางกัน และกลุมสมรรถนะท่ีไมใช สมรรถนะหลักประกอบดวยสมรรถนะ 3 กลุมยอย คือ 

กลุมแรกเปนสมรรถนะบุคคลไดแก Personal/Individual Competency กลุมท่ีสองเปนสมรรถนะท่ี
เกี่ยวกับงาน ไดแก Functional/Job/Professional/Technical Competency และกลุมท่ีสามเปน
สมรรถนะท่ีใชสําหรับงานของผูที่ทําหนาท่ีในสายงานบริหาร ไดแก Leadership/Managerial 

Competency  

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ก: 12) จัดกลุมสมรรถนะออกเปนสองกลุม คือ Core 

Competency ที่เปนสมรรถนะหลักขององคกร และ Job Competency ที่เปนสมรรถนะในงานของ
บุคคล  

 Prahalad and Hamel (1994: 16) แบงสมรรถนะออกเปน 2 ประเภท คือ Core 

Competency ที่เปนสมรรถนะหลักขององคกร และ Core Competency ที่เปนสมรรถนะหลักของ
บุคคล โดย Prahalad and Hamel ไดกลาวถึงสมรรถนะหลักขององคกรวา เปนกลุมความรูทาง
เทคนิคที่เปนหัวใจขององคกร และกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เปนสิ่งท่ีลอกเลียนแบบ
ไดยาก และผูบริหารขององคกรจงใจสรางและกําหนดข้ึนสมรรถนะหลักขององคกร  คือ สิ่งท่ี
องคกรทําไดดีที่สุดเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายทางกลยุทธ  และเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการทํางานตาง ๆ ที่ทําใหองคกรมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันในระบบเศรษฐกิจ    

ในขณะท่ีสมรรถนะหลักของบุคคล คือ สิ่งที่ทําใหบุคคลทํางานในตําแหนงที่ตนรับผิดชอบไดดีกวา
ผูอ่ืน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 21) แบงประเภทของสมรรถนะ 

ออกเปน 2 ประเภท ไวดังนี้ 
 1.  สมรรถนะองคกร (Organization Core Competency) เปนสมรรถนะหรือขีดความ 

สามารถโดยรวมขององคกร เกิดจากการรวม ความสามารถบุคคล และความสามารถขององคกร
ผสมผสานทั้งทักษะและเทคโนโลยีทั้งมวลขององคกรเขาไวดวยกัน เปนแนวทางใหองคกรสามารถ
นําไปสูการสรางหรือการมีโอกาสในความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต  ชื่อสมรรถนะองคกรที่
กําหนดข้ึน เปนรากฐานสําคัญที่สามารถนําไปสูผลลัพธ (ผลผลิต + บริการ) ขององคกร 

 2.  สมรรถนะหลักของบุคคล (Personal Core Competency) หมายถึง สมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถท่ีเปนคุณสมบัติของบุคลากรทุกคนในองคกรเดียวกันตองมีรวมกัน  เพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จขององคกร นอกจากสมรรถนะหลักที่ทุกคนตองมีเหมือนกันแลว บุคลากรทุกคนยังตอง
มีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (Functional Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถของบุคคลท่ีปฏิบัติงานในแตละดานเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จและไดผลผลิต
ตามที่องคกรตองการ สมรรถนะหลักของบุคคล แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
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  2.1 สมรรถนะรวมกลุมงาน (Common Functional Competency) เปนคุณลักษณะ
หรือขีดความสามารถรวมของบุคลากรทุกตําแหนงในกลุมงานหรือในกลุมตําแหนงเดียวกัน            
ที่จะตองมีเชน กลุมงานบริหารท่ัวไป  ประกอบดวย  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป               

เจาพนักงานธุรการ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  จะตองมีคุณลักษณะท่ีเหมือนกันในดานความรู
พื้นฐานดานงานธุรการและสารบรรณ เปนตน 

  2.2 สมรรถนะเฉพาะตําแหนงงาน (Specific Functional Competency) เปน
คุณลักษณะหรือขีดความสามารถเฉพาะของแตละตําแหนงในกลุมงานน้ัน ๆ เชน กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคลตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองมีความสามารถในการประเมินความจําเปน
ในการฝกอบรม เปนตน จากการแบงสมรรถนะออกเปนประเภทตาง ๆ  

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) แบงสมรรถนะเปน 3 
ประเภท คือ สมรรถนะดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะท่ีจําเปน
สําหรับผูที่อยูในตําแหนงบริหาร สมรรถนะหลัก (Generic Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะเชิง
พฤติกรรมสําหรับทุกคนในองคกร และสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับงาน  (Functional Competency) ซึ่งเปน
สมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงสําหรับงานแตละประเภท 

 สรุปไดวา สมรรถนะแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สมรรถนะที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
งาน และสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับงาน (Functional Competency) ซึ่งเปนสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับงานแตละประเภท 

การจัดกลุมสมรรถนะ 

 Spencer and Spencer (1993: 5) จัดกลุมสมรรถนะบุคคลเปน 6 กลุม ดังนี้ 
 สมรรถนะกลุมที่ 1  การกระทําและสัมฤทธิ์ผล (Achievement and Action) ประกอบดวย 

สมรรถนะการมุงสูผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) การเอาใจใสตอระเบียบคุณภาพ และ
ความถูกตอง (Concern for Order, Quality and Accuracy) ความคิดริเร่ิม (Initiative) และการแสวงหา
ขาวสาร (Information Seeking) 

 สมรรถนะกลุมที่ 2  การบริการคนอ่ืนและการชวยเหลือ (Helping and Human 

Service) ประกอบดวย สมรรถนะความเขาใจดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  (Interpersonal 

Understanding) และการมุงสูบริการลูกคา (Customer service Orientation) 

 สมรรถนะกลุมที่ 3  การใชอิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ประกอบดวย
สมรรถนะการใชอิทธิพล และผลกระทบ (Impact and Influence) การตระหนักถึงองคกร
(Organizational Awareness) และการสรางสัมพันธภาพ (Relational Building) 
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 สมรรถนะกลุมที่ 4  การบริหารจัดการ (Managerial) ประกอบดวย สมรรถนะการมุง
พัฒนาคนอ่ืน (Developing others) การช้ีนํา การใชอํานาจท่ีมีอยูในตําแหนงและการยืนกราน
(Directiveness: Assertiveness and Use of Position Power) การใหความรวมมือและทํางานเปนกลุม
(Teamwork and Cooperation) และภาวะการเปนผูนํากลุม (Team Leadership) 

 สมรรถนะกลุมที่ 5  การรูคิด (Cognitive) ประกอบดวย สมรรถนะการคิดเชิงวิเคราะห 
(Analytical Thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) และความชํานาญทางการบริหาร
จัดการทางวิชาชีพและทางเทคนิค (Technical/Professional Managerial Expertise) 

 สมรรถนะกลุมที่ 6  ประสิทธิผลสวนตน (Personal Effectiveness) ประกอบดวย
สมรรถนะ การควบคุมตนเอง (Self-Control) ความม่ันใจในตนเอง (Self-Confidence) ความยืดหยุน 

(Flexibility) และความมุงม่ันตอองคกร (Organizational Commitment) 

 สมรรถนะทั้ง 6 กลุม ที่กลาวขางตนบางกลุมสมรรถนะก็มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
กลุมสมรรถนะอ่ืน อาทิ สมรรถนะเร่ืองการมุงบริการลูกคาจะเช่ือมโยงกับสมรรถนะเร่ือง            
การแสวงหาขาวสาร และเร่ืองความเขาใจดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สมรรถนะบางดานชวย
สนับสนุนสมรรถนะดานอ่ืน เชน สมรรถนะดานความม่ันใจตนเอง อาจสนับสนุนการใชสมรรถนะ
อ่ืนอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง และบางสมรรถนะ เชน การควบคุมตนเอง จะเช่ือมโยงกับ
สถานการณมากกวาเชื่อมโยงสมรรถนะอื่น ๆ  

 Spencer and Spencer (1993: 2) ไดเสนอองคประกอบของสมรรถนะที่ควบคุม
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคคล เมื่อตองจัดการกับความกดดันทางสภาวะแวดลอมท่ีเกิดข้ึน
ทันทีทันใด และแตละสมรรถนะจะเกื้อหนุนประสิทธิผลของสมรรถนะอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม ไดแก  

 1.  การควบคุมตนเอง (Self-Control) เปนความสามารถท่ีจะควบคุมอารมณภายใต  
การควบคุมและอดกล้ันตอการกระทําทางลบเม่ือถูกยั่วยุ  และอดกลั้นเมื่อประสบกับการตอตาน
หรือไมเปนมิตรจากผูอ่ืน หรือเมื่อทํางานภายใตสภาพท่ีเต็มไปดวยความเครียด  พฤติกรรมของ
ความสามารถน้ี ไดแกเปนคนที่ไมมีอารมณหุนหันพลันแลน ตอตานการย่ัวยุจากผูรวมงานท่ีไม
เหมาะสม สงบนิ่งในสถานการณที่เครงเครียด การควบคุมตนเองเปนความสามารถที่มีสวนเกี่ยวพัน 

กับสถานการณมากกวาความสามารถอ่ืนๆ บางคร้ังอาจรวมกับการใหคําแนะนํา (Directiveness) 

เมื่อตองเผชิญกับผลการปฏิบัติงานท่ีต่ํา และสัมพันธกับการมีผลกระทบและสรางอิทธิพลหรือการ
ทํางานเปนทีมเมื่อตองช้ีนําการปฏิสัมพันธของกลุม 

 2.  ความม่ันใจในตนเอง (Self-Confidence) เปนความเช่ือของบุคคลในความสามารถ
ที่จะบรรลุผลสําเร็จในหนาท่ีงานของตน ประกอบดวยการแสดงออกถึงความมั่นใจของบุคคลใน
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การจัดการกับสถานการณความทาทายท่ีเพิ่มมากข้ึน และพยายามแสวงหาการตัดสินใจหรือสราง
ความคิดเห็นและจัดการความลมเหลวอยางสรางสรรค  พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก การเสนอตัวเอง
อยางเด็ดเด่ียวและสุภาพ แสดงความมั่นใจในการตัดสินใจและความสามารถของตนเอง  แสดง
จุดยืนของตนเองอยางเดนชัด เม่ือขัดแยงกับผูบังคับบัญชา ความสามารถดานความม่ันใจในตนเอง
และจัดการกับความลมเหลวน้ี ไมปรากฏวาเช่ือมโยงกับความสามารถเฉพาะอ่ืน  ๆ แตเปน
ความสามารถที่เกื้อหนุนการใชความสามารถทั้งหมดอยางมีประสิทธิผล 

 3.  ความยืดหยุน (Flexibility) เปนความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและทํางานอยางมี
ประสิทธิผลกับสถานการณ บุคคลและกลุมท่ีหลากหลาย เปนความสามารถท่ีจะเขาใจและช่ืนชม
ความแตกตางและมุมมองในปญหาท่ีตรงกันขาม สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดตามขอเรียกรองของ
สถานการณที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนและยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดงาย พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
ยืดหยุน ไดแก การยอมรับในความเท่ียงตรงของมุมมองตรงกันขาม  ปรับเปลี่ยนไดงายตอ           
การเปล่ียนแปลงในงาน ความยืดหยุนเปนความสามารถที่สนับสนุนการมีผลกระทบและสงอิทธิพล
อยางมีประสิทธิผลและความสามารถดานการจัดการ 

 4.  ความผูกพันตอองคกร (Organizational Commitment) เปนความสามารถและความ
ปรารถนาของบุคคลในการปรับพฤติกรรมของตนเอง กับเปาหมายขององคกร และแสดงในวิธีทาง
ที่สนับสนุนเปาหมายและสอดคลองกับความตองการขององคกร พฤติกรรมที่เปนความผูกพันตอ
องคกรที่สังเกตเห็นไดแก ความปรารถนาท่ีจะชวยเพื่อนรวมงาน ทํางานใหสําเร็จ ปรับกิจกรรมของ
ตนเองใหสอดคลองกับความตองการขององคกร เขาใจความตองการความรวมมือเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร เลือกที่จะทํางานสอดคลองกับความตองการขององคกรมากกวาท่ีจะปฏิบัติ
ตามความสนใจหรือตามความเช่ียวชาญของตนเอง  

 Boyatzis (1999: 85) ศึกษาเร่ืองสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณจาก
งานวิจัยของ Goleman (1998) Boyatzis (1982) Spencer and Spencer (1993) Rosier (1994-1997) 

and Jacobs (1997) และจัดกลุมสมรรถนะออกเปน 5 กลุม ดังนี ้
 1.  ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) ประกอบดวย ความตระหนักในอารมณ

(Emotional Awareness) การประเมินตนเองอยางถูกตอง (Accurate Self-Assessment) และความ
มั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) 

 2.  การมีกฎในตนเอง (Self-Regulation) ประกอบดวย การควบคุมตนเอง (Self-

Control) ความเชื่อถือไววางใจได (Trustworthiness) การปรับตัว (Adaptability) ความระมัดระวัง
(Conscientiousness) และนวัตกรรม (Innovation) 
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 3.  แรงจูงใจ (Motivation) ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Drive) 

ความมุงม่ัน (Commitment) ความคิดริเร่ิม (Initiative) และการมองโลกในแงดี (Optimism) 

 4.  การเอาใจใสตอผูอ่ืน (Empathy) ประกอบดวย ความเขาใจในผูอ่ืน (Understanding 

Others) การพัฒนาผูอ่ืน (Developing Others) การมีจิตมุงบริการ (Service Orientation) อํานาจ      
การจัดการกับความแตกตาง (Leveraging Diversity) และความรูเกี่ยวกับการเมือง (Political 

Awareness) 

 5.  ทักษะดานสังคม (Social Skills) ประกอบดวย การติดตอสื่อสาร (Communication) 
การจัดการกับความขัดแยง (Conflict Management) ภาวะผูนํา (Leadership) ความฉับไวใน         
การเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) การยึดม่ันในขอตกลง (Building Bonds) การประสานสัมพันธ
และความรวมมือ (Collaboration and Cooperation) และความสามารถของทีมงาน (Team 

Capabilities)  

 Zwell (2000: 47) ไดจัดกลุมสมรรถนะออกเปน 5 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1 สมรรถนะดานการใฝสัมฤทธิ์ในหนาท่ีงาน  (Task Achievement 

Competencies) สมรรถนะดานน้ีเปนประเภทของสมรรถนะที่จะทําใหบุคคลเปนผูที่ทํางานได   
อยางมีประสิทธิผลและเปนผูที่ประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 

 1.  การมุงในผลลัพธ (Results Orientation) ประกอบดวย การต้ังเปาหมายและมุงม่ัน
เพื่อประสบความสําเร็จ และประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ทาทาย พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก  
การต้ังเปาหมายท่ีสามารถประสบความสําเร็จได มุงม่ันท่ีจะไปถึงเปาหมาย และพัฒนามาตรฐาน   
ที่สามารถวัดไดจากพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน 

 2.  การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Managing Performance) ความสามารถน้ีบุคคลจะ
วางแผนยุทธวิธี กลยุทธ การควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน และตัดสินใจที่จะจัดการในปญหา
จากการปฏิบัติงาน สมรรถนะดานน้ีมักจะคาบเก่ียวกับการมุงในผลลัพธแตสามารถแยกแยะได  
เพราะวาคนที่ตั้งเปาหมายทาทายอาจจะไมมีความสามารถที่จะควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองและผูใตบังคับบัญชาได พฤติกรรมที่สําคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน ไดแก การให
ความสนใจในท้ังคุณภาพและปริมาณของผลการปฏิบัติงาน  มีการตั้งผลลัพธการทํางานท่ีตองการ
อยางชัดเจน และนิยามไวอยางดี สําหรับการทํางานและความกาวหนาของงาน มีการคนหาขอมูล
ยอนกลับในการปฏิบัติงานจากผูอ่ืน 

 3. อิทธิพล (Influence) บุคคลที่มีอิทธิพลสามารถระบุถึงผูที่ทําการตัดสินใจที่สําคัญ
และบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพวกเขา มีการคาดการณถึงปฏิกิริยาและเหตุผลที่คัดคานเพื่อจะวางแผนถึง
วิธีที่จะเอาชนะในสิ่งเหลานั้น พฤติกรรมที่สําคัญไดแก พัฒนาและเสนอกระบวนการใหเหตุผลที่นา
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จูงใจเพื่อที่จะตัดสินใจจัดการในสิ่งท่ีเกี่ยวของ  สิ่งท่ีตองการและความตองการของผูอ่ืน การรับ
ขอมูลและตอบสนองอยางมีประสิทธิผลตอเหตุผลท่ีคัดคาน 

 4.  ความคิดริเร่ิม (Initiative) เปนคําท่ีคลายกับคําวา Proactive ที่หมายถึงแรงขับที่
ตองการใหพนักงานไดทําสิ่งตางๆดวยตัวเอง ที่จะทําใหพวกเขา และธุรกิจประสบความสําเร็จ เปน
สมรรถนะขั้นสูงดานหนึ่ง ที่แยกผูที่ปฏิบัติงานสูง กับต่ําได พฤติกรรมที่สําคัญไดแก มีการลงมือ
กระทําโดยปราศจากการถูกถามหรือถูกตองการใหทํางาน  ริเร่ิมโครงการของบุคคลหรือกลุม และ
ใหความรับผิดชอบโดยสมบูรณในการทํางานใหสําเร็จ 

 5.  ประสิทธิภาพในการผลิต (Production Efficiency) เปนสมรรถนะท่ีจะทํางานไดรับ
การปฏิบัติอยางรวดเร็ว มีมาตรฐานของคุณภาพท่ีสูง และใชทรัพยากรอยางนอยที่สุด บุคคลที่มี
ความสามารถดานน้ีสูงจะมีความต้ังใจ และความผูกพันตอการทํางานใหเสร็จสิ้นดวยความรวดเร็ว
และถูกตอง และมีความสามารถที่จะรวบรวมและแยกโครงการเปนสวน ๆ เพื่อนํามาวิเคราะหทําให 
มีความรวดเร็วในการประสบความสําเร็จ พฤติกรรมที่สําคัญไดแก ปฏิบัติในหนาท่ีงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จําแนกโครงการออกเปนหนาท่ีงานแตละองคประกอบ มอบหมายงานและใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพถึงแมวาจะอยูในภาวะขาดแคลน 

 6.  ความยืดหยุน (Flexibility) บุคคลที่สามารถปรับตัวและตอบสนองไดอยางรวดเร็ว
และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไดอยางมีประสิทธิภาพเปนผูที่มีสมรรถนะทางดานความยืดหยุนสูง
นอกจากน้ียังเปดรับและตอบสนองตอความคิด มุมมอง กลยุทธและตําแหนงใหม ๆ สามารถท่ีจะ
ตอบสนองเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ  โดยสรางนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและ          
การกระทําพฤติกรรมที่สําคัญไดแก สามารถเปลี่ยนกลยุทธหรือวิธีการไดอยางรวดเร็ว  ถากลยุทธ
ปจจุบันไมสามารถทํางานได และปฏิบัติงานไดอยางดีในสถานการณที่ผลลัพธของการตัดสินใจ
และการกระทําท่ีคลุมเครือ 

  7.  นวัตกรรม (Innovation) เปนสมรรถนะท่ีบุคคลริเร่ิมความคิด วิธีการ การแกปญหา
ใหม ๆ นวัตกรรมเกี่ยวของกับความสนใจตอความคิดสรางสรรคและการประดิษฐ  พฤติกรรมที่
สําคัญไดแก การสนับสนุนและนําวิธีการและกระบวนการใหมมาใช  มีการคนหาเชิงรุกเพื่อจะ
ปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแนวคิดใหม ๆหรือวิธีการเพื่อทําใหมีประสิทธิภาพเทาที่จะเปนไปได 

 8.  ความสนใจในคุณภาพ (Concern for Quality) ความสนใจในคุณภาพทําใหมั่นใจวา
ผลผลิตจากการทํางานท้ังหมดมีความถูกตองและตรงหรือเกินมาตรฐานภายใน  พฤติกรรมที่สําคัญ
ไดแก มีการเตรียมวัสดุ วิธีการและทรัพยากรอยางระมัดระวัง ควบคุมความถูกตองและคุณภาพของ
งานของคนอ่ืน ๆ และเขาไปแกไขความผิดพลาดใหถูกตอง 
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 9.  การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) บุคคลที่มีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องจะแสดงใหเห็นถึงระดับของความคิดริเร่ิม และความสนใจในคุณภาพท่ีสูงข้ึน วิธีการท่ีดี
ที่สุดที่จะทําใหหนาท่ีงาน หรือกระบวนการมีประสิทธิภาพและงายข้ึน มีการระดมสมองและสราง
แนวคิดใหม พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก มีการวิเคราะหระบบ กระบวนการ และแนวโนม               
การปฏิบัติงานเพ่ือระบุถึงโอกาสสําหรับการปรับปรุง จัดหาเคร่ืองมือและวิธีการแกผูอ่ืนใหแกไข
ปญหาและปรับปรุงกระบวนการทํางานแกผูอื่น 

     10.  ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค (Technical Expertise) เปนสมรรถนะท่ีบุคคลตองฝกฝน
ถาไมมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงพอก็จะไมมีสมรรถนะทางพฤติกรรมที่เพียงพอตอการท่ี
บุคคลจะปฏิบัติในงานท่ีตองการทักษะน้ันได พฤติกรรมสําคัญ ไดแก มีและใชความรูทางเทคนิค
พื้นฐานและแนวคิด มีการพัฒนาวิธีที่มีอยูใหปรับเปลี่ยนตามตองการเพ่ือใชแกไขปญหาทางเทคนิค 

และบางคร้ังมีการสรางวิธีและเทคนิคใหม ๆ 

 กลุมที่ 2 สมรรถนะดานสัมพันธภาพ (Relationship Competencies) สมรรถนะประเภท
นี้สัมพันธกับลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพ  และปฏิสัมพันธระหวาง
ตนเองกับผูอื่น ไดแก 

 1.  การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนสมรรถนะที่จะปฏิบัติหนาท่ีเปนสวนหนึ่ง    
ในกลุมไดอยางมีประสิทธิผล ผูที่ทํางานเปนทีมไดอยางดีเยี่ยมสามารถเลื่อนผลการปฏิบัติงานของ
สมาชิกคนอ่ืนในทีมโดยใชพฤติกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย  พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก การเติม
เต็มความผูกพันใหแกสมาชิกในทีมคนอ่ืน ๆ ใหขอมูลยอนกลับแกผูอ่ืนเพ่ือชวยเหลือสมาชิกของ
ทีมที่ดีขึ้น 

 2.  การมุงในการบริการ (Service Orientation) ความผูกพันที่จะใหบริการและสราง
ความพึงพอใจแกผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญตอสมรรถนะทางดานน้ี  การประยุกตใชนี้ไมเพียงแตลูกคา
ภายนอกเทาน้ันแตตองบริการแกสัมพันธภาพอ่ืน ๆ ดวย เชน หัวหนา ลูกคาภายใน และ
ผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมที่สําคัญไดแก การตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางตรงตาม
เวลาและสุภาพ พยายามดึงขอมูลยอนกลับจากลูกคาเพ่ือจะสังเกตความพึงพอใจ  

 3. การตระหนักรูดานปฏิสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal Awareness) เปน
สมรรถนะที่ เปนองคประกอบสําคัญของเชาวนอารมณ คนท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของผูอื่นได  

 4.  ความเขาใจในความเปนไปขององคกร (Organizational Savvy) การใชความรูความ
เขาใจในองคกร บุคคลจะเขาใจและใชพลวัตขององคกรในทางท่ีจะทําใหวัตถุประสงคพื้นฐาน    
บนความรูจากวัฒนธรรมองคกร 
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 5.  การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) ในงานสวนใหญ การประสบ
ความสําเร็จนั้น เกี่ยวของกับการไดรับความรวมมือกันของทุกคน เมื่อบุคคลสามารถพัฒนาการเอา
ใจใสสัมพันธภาพท่ีไวเนื้อเช่ือใจกัน ก็จะประสบความสําเร็จในดานบุคคลในการทํางาน พฤติกรรม
ที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาสัมพันธภาพไดงายกับผูคนหลากหลาย  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ                 
การติดตอสื่อสารเพื่อใหสอดคลองกับบุคลิกภาพและวัฒนธรรมของผูอ่ืน 

 6.  การแกปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution) จุดประสงคของการแกปญหา
ความขัดแยง คือการแกปญหาความขัดแยงและความไมเห็นดวย ในทางท่ีทุกกลุมรูสึกพึงพอใจและ
เห็นพองซึ่งกันและกัน และดึงเอาความคิดท่ีดีที่สุดจากทุกฝาย  มาสรางวิธีแกปญหาที่ดีและมี
ประสิทธิผลในการแกปญหา พฤติกรรมที่สําคัญไดแก การแสดงความไมเห็นดวยในทางท่ีไมโจมตี 

หรือดูหมิ่นผูอ่ืน รูเวลาท่ีจะประนีประนอมและเวลาท่ียืนหยัด 

 7.  ความต้ังใจในการติดตอสื่อสาร (Attention to Communication) เปนสมรรถนะที่
บุคคลเก็บขอมูลขาวสารสําคัญ เม่ือติดตอกับคนอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมประจําวัน วิกฤตการณ
หรือความกาวหนาของโครงการระยะยาว พฤติกรรมที่สําคัญไดแก การรวบรวมและแสดงความคิด
ไดอยางชัดเจน ระบุและใชวิธีและชองทางการสื่อสารไดอยางมีความคิดสรางสรรค 

 8.  ความรูสึกไวตอวัฒนธรรม (Cross-Cultural Sensitivity) องคกรที่สามารถจูงใจและ
พัฒนาความฉลาดจากกลุมพนักงานจะมีขอดีในการแขงขันได  พฤติกรรมที่สําคัญไดแกการพัฒนา
ความรูและความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมและภูมิหลัง ปรับเปลี่ยนการติดตอสื่อสาร และ
พฤติกรรมที่มีพื้นฐานมาจากความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 

 กลุมท่ี 3 สมรรถนะดานคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attribute Competencies) 

สมรรถนะเปนสิ่งท่ีอยูภายในตัวบุคคล สามารถสะทอนอกมาในรูปของคุณลักษณะสวนบุคคล        
มีความสัมพันธกับความเช่ือ ความรูสึก และสงผลตอการทํางาน การรับรูเอกลักษณของตนเอง 

ประกอบดวย 

 1.  ความซื่อสัตยและความจริง (Integrity and Truth) เปนสมรรถนะท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงความรูสึกที่มีตอตัวเอง การยอมรับตัวเอง และระดับที่บุคคลจะรูความเปนจริงของตนเอง           

มีแนวโนมท่ีจะยอมรับและรับผิดชอบตอความผิดพลาดในการทํางาน  เปนอิสระท่ีจะเผชิญกับ  
ความเสี่ยง ในการลองสิ่งใหม ๆ และพูดในสิ่งท่ีคิด จะปฏิบัติตามส่ิงท่ีเห็นดวยและผูกพันอยู 
พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก การทํางานใหเสร็จสิ้นบนพ้ืนฐานของความผูกพันและขอตกลงรวมกัน  

ยอมรับความผิดพลาดแมวาจะเปนไปไดที่จะทําใหเกิดผลลัพธในทางลบ 

 2.  การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เปนสมรรถนะท่ีบุคคลแสดงความปรารถนา
ที่จะเรียนรูและพัฒนาอยางตอเน่ือง บุคคลท่ีมีสมรรถนะทางดานนี้สูง จะประเมินทักษะปจจุบันของ
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ตนเองอยางถูกตอง เชนเดียวกับประเมินถึงสิ่งท่ีตองการ เพื่อสามารถเพ่ิมความสําเร็จในการทํางาน 

มีการริเร่ิมที่จะระบุถึงทักษะ ความสามารถท่ีตองการสําหรับตําแหนงงานในอนาคตและทําในสิ่งท่ี
นํามาไดซึ่งทักษะน้ันมีการคนหาโอกาสที่จะเพิ่มการเติบโตและการพัฒนา  พฤติกรรมที่สําคัญคือ 

การระบุขอบเขตทักษะของตนเองท่ีจะตองไดรับการพัฒนาและการคนหาขอมูลยอนกลับทั้งดออน
และจุดแข็งของตนเอง 

 3.  ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) สามารถทําการตัดสินใจไดแมวาจะ
อยูภายใตสถานการณที่ตึงเครียดสูง ความเสี่ยงสูง และสถานการณที่คลุมเครือ สามารถดึงเอาความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม เมื่อตองการลงมือดําเนินการ สมาชิกในกลุมสามารถตัดสินใจใน    
สิ่งท่ีตองการลงมือกระทํา ใชเคร่ืองมือในการสื่อสาร ชักจูง และกระบวนการกลุมชวยใหเกิด      
การตัดสินใจได มีพฤติกรรมที่สําคัญไดแก ทําการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วเมื่อมีทางเลือกและ
ผลลัพธชัดเจน สามารถดึงเอาความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมได เมื่อตองการความชวยเหลือ
ดานการลงมือทําหรือการตัดสินใจ 

 4.  คุณภาพในการตัดสินใจ (Decision Quality) พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก ตัดสินใจโดย
ใชการวิเคราะหผลกระทบระยะสั้น หรือผลกระทบอ่ืนๆที่จะเกิดข้ึน เชนปฏิกิริยาของผูคนและ
ปญหาที่อาจเกิดข้ึนตามมา รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการระบุชองวางและการเบ่ียงเบนที่จะเกิดข้ึน
กอนทําการตัดสินใจ มองถึงผลกระทบในระยะยาว 

 5.  การจัดการความเครียด (Stress Management) เปนสมรรถนะท่ีจะจัดการกับอารมณ
แสดงความรูสึกอยางเหมาะสม สามารถมีปฎิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางสุภาพและอดกลั้นเม่ืออยูใน
สถานการณที่ยุงยาก สามารถเลือกใชการแสดงออกของอารมณในการสื่อสารและชวยใหสิ่งตาง ๆ
บรรลุผลไปได พฤติกรรมที่สําคัญคือ แสดงออกอยางสุขุมไดแมอยูในสถานการณที่กดดัน และ
แสดงออกอารมณในทางที่จะลดความเครียดโดยปราศจากการทําลายมิตรภาพหรือผลผลิต  

 6.  การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) เกี่ยวของกับการใชตรรกศาสตร เหตุผล
อยางมีระบบ เพื่อการทําความเขาใจ วิเคราะหและแกไขปญหา สามารถระบุและประเมินสาเหตุที่
เปนไปไดของปญหา พัฒนาและบริหารแผนเพื่อคนหาปญหาท่ีแทจริง พฤติกรรมที่สําคัญไดแก
วิเคราะหแนวคิด ขอถกเถียง ปญหา ออกเปนแตละสวน องคประกอบ วิเคราะหตนทุนผลประโยชน 
ความเสี่ยงและโอกาสในการประสบความสําเร็จในการตัดสินใจ 

 7.  ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เกี่ยวกับการใชแนวคิดและความคิด
ทั่วไปเพื่อคนหาความคลายคลึงกันและรวบรวมความคิดเขาดวยกัน  คนหาทางท่ีจะเพิ่มความเขาใจ
แกปญหา มีผลตอนวัตกรรม สามารถใชประสบการณหรือความรูจากสถานการณอ่ืนท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกันมาสรางแนวทางและวิธีแกปญหาที่มีประสิทธิผล พฤติกรรมที่สําคัญไดแก ระบุปญหา 
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หลักและปญหาท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในสถานการณหนึ่ง  ๆ ได สรางและใชตัวอยางหรือความ
เหมือนกันเพื่อชวยใหผูอ่ืนเขาใจแนวคิดของตนเองได 

 กลุมท่ี 4  สมรรถนะดานการจัดการ (Managerial Competencies) เปนสมรรถนะท่ีจะ
เปนตัวตัดสินวาใครจะสามารถเปนผูจัดการท่ีดีเยี่ยมได  ความสามารถน้ีประกอบดวยหนาท่ี         
การทํางานหลักที่สําคัญคือการจัดการโครงการ  การนิเทศพนักงาน และการพัฒนาพนักงาน 

สมรรถนะนี้ประกอบดวย 

 1.  การสรางทีมการทํางาน (Building Teamwork) เปนการสรางหนวยงานที่มีการ
รวมมือกัน จัดพนักงานเขาดวยกันและชวยพวกใหมีการเช่ือมโยงภายในหนวยการทํางานท่ีมี
ประสิทธิผลและชวยใหจัดการกับปญหาท่ีมีสาเหตุจากความไมลงรอยกันและการแตกแยก เขาใจ
ในพลวัตของกลุม และใชความเขาใจน้ันเพื่อชวยเหลือการทํางานของกลุม  และพัฒนาผูนําทีมท่ี
เขมแข็ง พฤติกรรมที่สําคัญ คือ การสรางทิศทางของโครงการและมอบหมายทิศทางน้ันใหกับ
สมาชิกในทีม ชวยขจัดสิ่งขวางก้ันขององคกรและระบุทรัพยากรที่นํามาชวยเหลือทีมได 

 2.  การจูงใจผูอ่ืน (Motivating Others) เปนสมรรถนะท่ีจะเพิ่มความผูกพันของ
พนักงานในงานท่ีตนเองทํา โดยจูงใจผูใตบังคับบัญชา พฤติกรรมที่สําคัญไดแก เตรียมพรอมที่จะ
ยอมรับและจัดการกับปญหาดานขวัญกําลังใจ และใชวิธีการท่ีหลากหลายในการเพ่ิมพลังและสราง
แรงบันดาลใจใหแกผูอ่ืน 

 3.  การสรางพลังจูงใจแกผูอื่น (Empowering Others) การชวยใหผูอื่นพัฒนาสมรรถนะ
โดยใหมีความรับผิดชอบในหนาท่ีและใหความเปนอิสระ โดยเพ่ิมอํานาจในการทํางาน พฤติกรรม
ที่สําคัญไดแก ยอมใหผูอ่ืนทํางานผิดพลาดและเผชิญกับความเสี่ยง  เพื่อการเรียนรูและพัฒนา
มอบหมายความรับผิดชอบแกผูอื่นโดยดูพื้นฐานของความสามารถและศักยภาพ 

 4.  การพัฒนาผูอ่ืน (Developing Others) เปนสิ่งจําเปนมากในการสรางองคกรแหง 
การเรียนรู ที่สนับสนุนพนักงานใหสามารถทํางานไดดีที่สุด ใหขอมูลยอนกลับในพฤติกรรมและ
ผลการปฏิบัติงาน ชวยใหพนักงานเขาใจวาอะไรคืองานหรือไมใชงาน  ชวยใหผูใตบังคับบัญชา
วิเคราะหสถานการณและเสนอตัวอยางและทางเลือกที่จะพัฒนาความสามารถ  รักษาและสื่อสาร
ความคาดหวังที่สูงแกพนักงานท่ีจะชวยบันดาลใจใหผูอ่ืนทํางานไดดีที่สุด พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก 
การใหขอมูลยอนกลับอยางถูกตองแกบุคคลอ่ืนทั้งจุดแข็งและจุดออน  ชวยใหผู อ่ืนเขาใจถึง
อุปสรรคขวางกั้นการเจริญเติบโตของเขา 

 กลุมท่ี 5  สมรรถนะดานความเปนผูนํา  (Leadership Competencies)  เปนสมรรถนะ
สําคัญเฉพาะท่ีชวยใหบุคคลนําผูอ่ืนไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค วิสัยทัศนและภารกิจหลัก   
ประกอบดวย 
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 1.  ภาวะผูนําท่ีมีวิสัยทัศน (Visionary Leadership) เปนสมรรถนะท่ีผูนําสรางและ
สื่อสารภารกิจหลักขององคกร ที่มาจากแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน ระบบคานิยมได พฤติกรรมที่
สําคัญ ไดแก อธิบายวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรตอคนอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกร ทําใหแนใจวาแผนกลยุทธขององคกรและการปฏิบัติงานสอดคลองกันกับวิสัยทัศนและ
ภารกิจหลัก 

 2.  การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) เปนสมรรถนะท่ีผูนําใชพฤติกรรมที่สําคัญ
ไดแก ความเขาใจจุดออน จุดแข็งขององคกรตนเอง ใชความรูเกี่ยวกับแนวโนมของอุตสาหกรรม
และตลาดเพ่ือพัฒนาและบริหารกลยุทธระยะยาว 

 3.  การใหความสนใจในการประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ผูนําจะคนหา
โอกาสของธุรกิจและคํานวณความเสี่ยงของธุรกิจ  เพื่อสรางความเติบโตแกองคกร พฤติกรรมที่
สําคัญ ไดแก ใชความรูดานการตลาด ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ
วิเคราะหและประเมินอยางถูกตองในขอดี ขอเสีย และความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวของกับความคิด
ริเร่ิมในธุรกิจใหมนั้น 

 4.  การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ผูนําจะตองเปนผูสื่อสาร           
ผูจูงใจนักวิเคราะหและมีวิสัยทัศน นักกลยุทธ ผูตอสู พฤติกรรมที่สําคัญไดแก สามารถระบุและ
ประเมินไดอยางถูกตองในสถานการณอันประกอบดวย  การสนับสนุนขององคประกอบดาน
วัฒนธรรมการตอตานการเปลี่ยนแปลง  และจัดหาทรัพยากร ขจัดอุปสรรค และลงมือปฏิบัติ   
เสมือนเปนผูสนับสนุนการเร่ิมตนการเปล่ียนแปลง 

 5.  การสรางความผูกพันตอองคกร (Building Organizational Commitment) เปน
สมรรถนะในการสรางความเปนหนึ่งเดียวในองคกร การสรางความสัมพันธกับภารกิจหลัก 

วิสัยทัศน และวัตถุประสงคขององคกร สรางความซื่อสัตย และความผูกพันตอองคกร พฤติกรรมที่
สําคัญคือการแสดงออกและสรางสิ่งท่ีเกี่ยวของกับความสุขสบายในองคกร เขาไปรับผิดชอบใน
การสรางความซื่อสัตยและความผูกพันภายในองคกร  

 6.  การสรางจุดรวม (Establishing Focus) หัวหนางานทําใหแนใจวาผูใตบังคับบัญชา
ปรับทิศทางการทํางานเขากับวัตถุประสงคขององคกรและการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม   
การติดตอสื่อสารเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสามารถน้ี เพราะพนักงานจะสามารถทํางานได
ดีขึ้น เมื่อเขาใจบทบาทของตนเองและเขาใจในความสัมพันธกับระบบองคกรโดยภาพรวม
พฤติกรรมที่สําคัญ ไดแก ชวยใหพนักงานคนอ่ืน ๆ เขาใจวางานของเขามีความเกี่ยวเนื่องกับ
ความสําเร็จขององคกร  ทําใหแนใจวาทรัพยากร เวลา และความต้ังใจ ไดถูกจัดสรรในสัดสวนท่ี
เหมาะสมตอลําดับกอนหลังหรือลําดับความสําเร็จของธุรกิจ 
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 7.  วัตถุประสงค หลักการ และคานิยม (Purpose, Principle and Values) ผูนําจะแสดง
พฤติกรรมที่สําคัญอันไดแก สนับสนุนพนักงานคนอ่ืน ๆ ใหทําการตัดสินใจและปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของวัตถุประสงค หลักการ และคานิยมขององคกร และใชวัตถุประสงค หลักการ และ
คานิยมในการอธิบายแรงจูงใจสวนบุคคล และการตัดสินใจตอผูอ่ืน 

 ดานสมรรถนะที่เกี่ยวกับผูนําน้ัน Forster and others (2000: 34) สรางโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะของภาวะผูนําของ Assistant Deputy Ministers และผูบริหารอาวุโส
ของ Public Service Commission of Canada โดยแบงสมรรถนะออกเปน 5 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1 สมรรถนะดานสติปญญา (Intellectual Competencies) ประกอบดวย สมรรถนะ
ทางการรูคิด (Cognitive Capacity) เปนสมรรถนะในการจัดการกับความซับซอนในการทํางาน      
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ที่จะแกไขปญหาท่ีซับซอน และชอบท่ีจะเพิ่มพ้ืนฐานความรูและ
ประสบการณใหกวางข้ึนและสมรรถนะดานความคิดสรางสรรค (Creativity) เปนสมรรถนะใน 
การทํางานเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและวิธีคิดเก่ียวกับปญหา สนับสนุนความคิดสรางสรรคตอ
ตัวเองและพนักงานคนอื่น ๆ 

  กลุมท่ี 2 สมรรถนะดานการสรางอนาคต (Future Building Competencies) ประกอบดวย 
การสรางวิสัยทัศน (Visioning) เปนการทําความเขาใจและรวบรวมวิสัยทัศนขององคกร มีการใช
วิสัยทัศนเปนกรอบการทํางานในกิจกรรมการจัดการ เสนอวิสัยทัศนและสื่อสารวิสัยทัศน 

 กลุมท่ี 3  สมรรถนะดานการจัดการ (Management Competencies) ประกอบดวย      
การจัดการการกระทํา (Action Management) เปนการมุงสูการกระทําของตนเองคํานึงถึงผลลัพธ
ระยะสั้นและระยะยาว มีการพิจารณากลยุทธที่บุคคลเกี่ยวของภายในองคกร มีการพัฒนากลยุทธ
สนับสนุนที่จัดการกับผลลัพธทางลบ มีการสนับสนุนผูรวมงานคนอ่ืนท่ีเสนอมา การตระหนักรูใน
องคกร (Organizational Awareness) เปนการเสาะแสวงหาความรูในองคกร มีการสรางและรักษา
ความสัมพันธในการทํางานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการจัดการเกี่ยวกับเวลา   
การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนการสงเสริมใหมีการทํางานเปนทีมและแบงปนความนาสนใจ
ตางๆและเสนอใหมีการประชุมในกลุมการทํางาน การสรางการรวมมือ (Partnering) เปนการสราง
บรรยากาศที่นําไปสูการรวมมือกันในการทํางาน  มีการระบุถึงผูรวมมือที่มีศักยภาพ การสราง
ความสัมพันธในการใหและรับทําความเขาใจในตําแหนงของผูรวมงานท่ีมีศักยภาพ 

 กลุมท่ี 4 สมรรถนะดานความสัมพันธ (Relationship Competencies) ประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) เปนการสรางสัมพันธภาพในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการใหและรับการวิพากษ วิจารณ เตรียมพรอมในการเจรจาตอรอง มีการเคารพและ
สนับสนุนความหลากหลายในที่ทํางาน การสื่อสาร (Communication) มีการสื่อสารโดยทั่วไป        
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มีการสื่อสารตอสาธารณะเสนอแนวความคิดอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค  มีการสื่อสาร  
ขามองคกร 

 กลุมท่ี 5   สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal Competencies) ประกอบดวย ความ
แข็งแรงและตอตานความเครียด (Stamina/Stress Resistance) มีความเขาใจเร่ืองความเครียดและ
ความวิตกกังวลวิธีการลดความเครียด รักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง จริยธรรมและคานิยม 

(Ethics and Value) เปนตัวอยางในการยึดหลักคุณธรรมทําการตัดสินใจในจริยธรรมที่ยากปฏิบัติตอ
คนอ่ืนดวยความเทาเทียมกัน สามารถตรวจสอบได บุคลิกภาพ (Personality) มีการมองและประเมิน
ตัวเอง มีแรงจูงใจและมีภาวะผูนํา มีความยืดหยุนของพฤติกรรม (Behavioral Flexibility) จัดการกับ
สิ่งท่ีคลุมเครือพัฒนาความยืดหยุนและความม่ันใจในตนเอง  (Self-Confidence) นําผูอ่ืนดวยความ
มั่นใจหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีมั่นใจเกินไป 

 จากการศึกษาและวิจัยของ Hellriegel and others (2001: 36) พบวา ผูที่ทํางานใน
ตําแหนงผูจัดการ หรือผูบริหาร ควรมีสมรรถนะหลักของผูบริหาร 6 ประการ คือ 

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competency) ประกอบดวย          

การสื่อสารท่ีเปนทางการ (Formal Communication) การสื่อสารที่ไมเปนทางการ (Informal 

Communication) และการเจรจาตอรอง (Negotiation) 

 2.  ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and Administration 

Competency)ประกอบดวย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการแกปญหา  (Information 

Gathering, Analysis and Problem Solving) การวางแผนและบริหารโครงการ (Planning and 

Organizing Projects) การบริหารเวลา (Time Management) และการบริหารการเงินและงบประมาณ 

(Budgeting and Financial Managements) 

 3.  ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Teamwork Competency) ประกอบดวย       

การสรางทีมงาน (Designing Teams) การสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเกื้อกูลกัน (Creating a 

Supportive Environment) และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน  (Managing Team 

Dynamics)  

 4.  ความสามารถเชิงกลยุทธ (Strategic Competency) ประกอบดวย ความเขาใจใน
ธุรกิจ (Understanding the Industry) ความเขาใจในองคกร (Understanding the Organization) และ
การดําเนินกลยุทธ (Taking Strategic Actions) 

 5.  ความสามารถในการรับรูเร่ืองระหวางประเทศ (Global Awareness Competency)

ประกอบดวย ความรูและความเขาใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (Cultural Knowledge and 



 

 

53 

Understanding) และความเปดกวางและความไวในการรับรูวัฒนธรรมอ่ืน (Cultural Openness and 

Sensitivity) 

 6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Management Competency) ประกอบดวย 

ความซื่อสัตย และมีจริยธรรม (Integrity and Ethical Conduct) แรงขับสวนตัว และการต้ังสติ
(Personal Drive and Resilience) การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Balancing 

Work and Life Demands) และความเขาใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self-Awareness and 

Development)  

 ผลการศึกษาการจัดกลุมสมรรถนะจากแนวคิด ของ Spencer and Spencer (1993), 

Forster and others (2000) Boyatzis (1999) Zwell (2000) และ Hellriegel and others (2001) จะเห็น
วา เปนการจัดกลุมสมรรถนะบุคคล ที่ประกอบดวยความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะ
สวนบุคคล ออกเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวย สมรรถนะยอย หรือที่เรียกวา Supporting 

Competencies เพื่อสนับสนุนใหสมรรถนะหลักแตละตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบ     
ทุกดานตามท่ีองคกรท่ัวไปตองการ ซึ่งแตละองคกรยอมตองการสมรรถนะท่ีแตกตางกัน สมรรถนะ
ในแตละกลุมหรือประเภทน้ัน ยอมมีความสําคัญแตกตางกันในแตละตําแหนงงาน  

 งานระดับผูบริหารจําเปนตองมีสมรรถนะทางดานภาวะผูนํา  ซึ่งมีผลตอการสราง
วิสัยทัศน พันธกิจ การวางแผนกลยุทธขององคกรในอนาคต สวนหัวหนางานจําเปนตองมี
สมรรถนะทางดานการจัดการที่จะสามารถควบคุมผลการปฏิบัติงานของตนเอง  และกลุมหรือ
หนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบใหบรรลุตามเปาหมาย  นอกจากน้ียังตองมีสมรรถนะทางดาน         
การสรางความสัมพันธเพื่อใหเกิดความผูกพันในสมาชิกในกลุม  ตอบรรยากาศการทํางานภายใน
กลุม เกิดความผูกพันตอวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกร  

 ดังท่ี Becker and others (2001: 55) ไดทําการวิจัยถึงสมรรถนะหลัก ที่ทุกองคกรควรมี 
โดยทําการศึกษาในกลุมธุรกิจประเภทเคร่ืองใชไฟฟา  ธุรกิจยา และธุรกิจที่ผลิตสินคาอุปโภคและ
บริโภค จากการศึกษา พบวา สมรรถนะที่องคกรทางธุรกิจดังกลาวมี ไดแก สมรรถนะดานการเปน
ผูนําและสมรรถนะดานการจัดการ ซึ่งในแตละสมรรถนะน้ัน จะมีการแบงออกเปนหัวขอยอย
เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะงานของบุคลากรในแตละตําแหนง เชนหากเปนผูบริหารระดับสูงก็จะมี
สมรรถนะดานการเปนผูนํามากกวาพนักงาน  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษยมาส มารยาตร (2542: 21) ที่ศึกษาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝายทรัพยากรบุคคล การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

พบวา ขีดความสามารถดานการพัฒนา  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรในองคกร             
การวางแผนยุทธศาสตร และการบริหารจัดการองคกร อยูในระดับคอนขางสูง ผลจากการวิจัย
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ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การที่องคกรจะมีสมรรถนะใดนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

วัฒนธรรมองคกร ตลอดจนถึงแนวทางการบริหาร จึงจะทําใหการนําแนวคิดสมรรถนะประยุกตใช
ในองคกรประสบความสําเร็จได 

 ในดานสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพครู งานวิจัยของ UNESCO กลาวถึงคุณลักษณะ
สําคัญของครูวาประกอบดวย (Frank Bünning Zhi-Qun Zhao (eds.), UNEVOC, TVET Teacher 

Education on the Threshold of Internationalization, 2006: 26, 40, 100, 112-114, 216) 

 1. ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพหรือสาขาวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

 2. ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนางานตามวิชาชีพครู 
 3. ความสามารถในการสอนปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

 4. ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
 5. ความสามารถในการสงเสริมการเรียนรูเชิงสังคม 

 6. ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 7. ความสามารถในการส่ือสาร 

 8. ความสามารถในการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู 
 9. ความสามารถในการประสานงานหรือทํางานเปนทีมรวมกับผูที่เกี่ยวของ 

                         10. ความสามารถในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 
 European Union (EU) (อางถึงใน Andrea Kárpáti,  Teacher Training and Professional 

Development: 205) (EUROPEAN COMMISSION, Common European Principles for Teacher 

Competences and Qualifications, 2010: 3-4) ระบุสมรรถนะสําหรับวิชาชีพครูวาประกอบดวย
สมรรถนะ ดังนี้ 

  1. สมรรถนะที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู 
  2. สมรรถนะที่เกี่ยวของกับกระบวนการสอน 

  3. ความสามารถในการสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู 
  4. ความสามารถในการผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับกระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางเหมาะสม 

  5. ความสามารถในการประสานงานกับฝายตางๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
  6. การมีสวนรวมในการประเมินและพัฒนาสถานศึกษา 

  7. ความสามารถในการเชื่อมโยงการพัฒนาสมรรถนะใหมเขากับการไดมาซึ่งความรู
ตามเน้ือหา 

  8. ความรูดานจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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 9. ความสามารถในแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

                       10. ความสามารถเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 

                       11. ความสามารถในการส่ือสาร 

                       12. ความสามารถในการแสวงหาความรูใหม ๆ พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

                       13. ความใจกวาง รับฟงความเห็นของผูอื่น 

                       14. ความสามารถในการวิพากษการทํางานท้ังของตนและผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
                       15. คุณลักษณะวิชาชีพครู 

 United Kingdom (UK) กําหนดสมรรถนะสําหรับครูทามกลางสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตไวดังน้ี (OCR, Teaching in the Lifelong Learning Sector, 2011: 28-

30) 

 1. ความสามารถในการวางแผนการสรางกระบวนการเรียนรู 
 2. ความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการสอนหรือการเรียนรูที่เหมาะสมในวิชาชีพเฉพาะ
ตาง ๆ 

 3. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนและ
สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 

 4. ความสามารถในการสื่อสารหรือเลือกใชเคร่ืองมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิผลใน
การสื่อสาร 

 5. ความสามารถในการทําความเขาใจ เลือกสรรเคร่ืองมือประเมินผลการเรียน        
การสอน รวมท้ังประเมินผลการเรียนการสอน 

 Slovenia กําหนดสมรรถนะสําหรับครูอาชีวศึกษาไวดังน้ี  (Vocational Teacher 

Competences in Slovenia, European Commission) ไดแก 
 1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

 2. ความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

 3. ความสามารถในการสรางสภาพแวดลอมของการเรียนรู 
 4. ความสามารถในการวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. ความสามารถในการสรางและบริหารความสัมพันธที่ดีกับผูที่เกี่ยวของ 

 6. ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหแกตนเองและแระเมินรวมทั้งปรับปรุงตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ 

 7. ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสราง
สภาพแวดลอมการเรียนรู 
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 8. การมีส วนร วม ในกระบวนการ เพื่ อการประ กันคุณภาพการ ศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 
 International Labor Organization (Teachers and Trainers for the Future Technical 

and Vocational Education and Training in a Changing World, ILO, 2010: 19) กําหนดหลักเกณฑ
เชิงวิชาชีพวา ครูอาชีวศึกษาท่ีมีควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1. มีความรูที่ลึกซึ้งในวิชาที่ตองจัดการเรียนการสอนหรือหลักการเรียนรู  
 2. มีความสามารถในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเ ช่ียวชาญ
กระบวนการทางเทคโนโลยี 

 3. มีความสามารถในการถายทอดหรือเผยแพรขอเท็จจริงทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

 4. มีความสามารถในการวิเคราะห กําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
 5. เปดกวาง รับฟงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และสามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน ชุมชนหรือสังคมได 
 6. มีความสามารถในการวิเคราะห วิจัย ตัดสินใจและปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการสอน
ตามความเหมาะสมได 

 7. มีความสามารถคิดสรางสรรค 
 8. มีความสามารถในการช้ีแนะหรือใหคําแนะนําแกผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 APEC (TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization, Frank 

Bünning Zhi-Qun Zhao (eds.), 2006: 131) กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของครูอาชีวศึกษาวา
ประกอบดวย 

 1. ความสามารถการวางแผน ดําเนินการ และการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

 2. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และประเมินหลักสูตร 

 3. การมีจิตวิทยาและความเขาใจผูเรียน 
 4. ความสามารถในการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู 
 5. ความสามารถในการพัฒนาสื่อหรือเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 6. ความสามารถในการประเมิน 

 7. ความสามารถในการช้ีแนะหรือใหคําแนะนําแกผูเรียน 

 8. ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 9. ความสามารถในการประชาสัมพันธหรือสื่อสาร 

                         10. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 



 

 

57 

                         11. ความสามารถในการพัฒนาเชิงวิชาชีพ 

                         12. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและ
สาขาศึกษาศาสตร กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไวดังน้ี  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร, 2554) 

 1. มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม 

 2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบสูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

 3. มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมท้ังการทํางาน
รวมกันกับผูเรียน และผูรวมงานทุกกลุม 

 4. มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทางทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหม 
 5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแกไขปญหาและขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได 
 6. มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา
ทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสห
วิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 7. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงม่ันใน
การพัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ 

 ครุสภากําหนดมาตรฐานสมรรถนะ สําหรับครูไว 9 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
 มาตรฐานท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 

 มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนรู 
 มาตรฐานท่ี 4 จิตวิทยาสําหรับครู 
 มาตรฐานท่ี 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 6 การบริหารจัดการในหองเรียน 

 มาตรฐานท่ี 7 การวิจัยทางการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 9 ความเปนครู 
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 กฤดา สุนทรโชคชัย (2528: 58) แบงสมรรถนะเดนของครูชางในเขตกรุงเทพมหานคร 
เปน 10 ดาน คือ 

 ดานที่ 1 ดานวิสัยชาง  
 หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงวา มุมานะ ตอความลําบากความยุงยาก  ตองการฝ าฟน

อุปสรรคไมคํานึงถึงสิ่งใด  แตตองการใหบรรลุผลในคราวเดียว โดยมิยอทอ  และมีสุขภาพที่
สมบูรณ  ตรงขามกับการเลี่ยงงาน  ผัดวันประกันพรุง  ทอถอย เหน็ดเหน่ือย จิตใจไมเขมแข็ง  
รางกายออนแอ  ไมทนทานตอสภาพโดยท่ัวไป   
 ดานที่ 2 ดานเทคโนโลยี 

 หมายถึง  ลักษณะของบุคลากร ที่ตองการความกาวหนาในแขนงท่ีตนสนใจ  ตองการ
ขาวสารขอมูลจากแหลงอื่นๆ  วาแตกตางจากตน  ทราบมาอยางไร  สนใจคนควา  สอบถามติดตาม
ไมขาดระยะ  โดยทุมเทเวลา เพื่อศึกษา ขบวนการขั้นตอน  เพื่อจะนํามาปฏิบัติดวยตนเองใหได  
หรือเพื่อแสดงใหผูอ่ืนเห็นความกาวหนา  ความรูของตนไดโดยเปดเผย  ตรงขามกับความไมสนใจ
ตอความกาวหนา  วิวัฒนาการทางวิชาการอยางจริงจัง  สังเกตดูอยางหยาบ ๆ  ศึกษาไมถี่ถวน  หรือ
เบ่ือหนายท่ีจะศึกษาทบทวน โดยถือวาสิ่งน้ันจําเจหรือตนชํ่าชองแลว  ตอตานและประวิง               
การเปล่ียนแปลง 

 ดานที่ 3 ดานความระมัดระวัง 

 หมายถึง  ลักษณะสามัญสํานึกของบุคคลที่มีการวางแผนที่ดี  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเพื่อ
เผชิญปญหาอุบัติเหตุ เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการวางวิธีการอยางแยบยล ถี่ถวน ไมเผลอเลอ  
ชอบความสะอาดโดยท่ัวไป  เชน สถานท่ี  บริเวณ จัดเปนระเบียบอยูเสมอ  พยายามคิดหนาคิดหลัง  
มีกฏเครงครดัสําหรับตน  คอยแนะนําผูอ่ืนเสมอ ตรวจสอบอุปกรณเพื่อความปลอดภัยพรอมที่จะใช 
พยายามวางกฎระเบียบ ไมเสี่ยงตออันตราย  ตรงขามกับความมักงาย ประมาท ไมระมัดระวัง  
หลงลืม หรือชอบฝาฝนกฎระเบียบเล็ก ๆ นอย ๆ ไมสนใจท่ีจะปองกัน 

 ดานที่ 4 ดานจิตใจ 

 หมายถึง  ลักษณะของบุคคล ที่แสดงใหเห็นวา  การนําไปสูวิธีการอยางน้ัน มีเหตุผล
อยางเหมาะสม  มีอารมณ มั่นคง  เยือกเย็น  เด็ดเด่ียว  กลาเผชิญปญหาตาง  ๆ  ดวยความม่ันใจอยาง
จริงจัง  ตรงขามกับอารมณออนไหว  วูวาม  ไมตองการเผชิญปญหาใด ๆ  ไมกลาตัดสินใจทําการใด  
ขลาดกลัว หรือตัดสินใจลาชาภายหลังกําหนด 
 ดานที่ 5 ดานฝมือ 

 หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นวา  ชอบที่จะปฏิบัติสิ่งใด  อยางรัดกุม  เอาใจใส
ละเอียดลออ ในสวนที่ผู อ่ืน  เห็นวาเปนเร่ืองเล็กนอย   ถี่ถวนแตละ แงมุม  ดวยความประณีต       
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อยางชาญฉลาด ชางวิเคราะหอยางฉลาดแหลมคม  ตรงขามกับทําอยาง  ขอไปที  สะเพรา รีบรอน  
เพียงเพื่อใหสําเร็จผานไป  ไมสนใจในสวนรายละเอียดที่จําเปน   
 ดานที่ 6 ดานความสัมพันธกลุม 

 หมายถึง  ลักษณะท่ีแสดงวาพรอมท่ีจะ  ทําตนเปนสมาชิกที่ดีในกลุม  ใหความเห็นใจ  
ความชวยเหลือตอสมาชิกในกลุมรักและมีความสัมพันธในกลุมคณะ  ซื่อสัตยตอพวกพอง  ตองการ
การยอมรับนับถือ ใหรวมเปนสมาชิก ตรงขามกับการยึดแตความคิดเห็นของตนเอง สนใจแตตัวเอง  
ไมชอบติดตอคบหา  หรือเก่ียวของหรือชวยเหลือบุคคล กลุมแขนงเดียวกัน 
 ดานที่ 7 ดานการประยุกต 

 หมายถึง  ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา  ชอบประดิษฐ ชอบดัดแปลงอุปกรณ  สิ่งของใหมี
คุณสมบัติที่ตางจากเดิม หาแงมุมวิธีการตาง ๆ หลายรูปแบบ จะเปนการปรับปรุง ซอมแซมให
แปลกข้ึน อยางท่ีผูอ่ืนโดยทั่วไปคิดไมถึง ตรงขามกับนักอนุรักษนิยม ไมชอบปฏิบัติการใด ๆ จะ
ปฏิบัติก็ทําเพียงวิธีการในรูปแบบเดิม  เพื่อใหไดสิ่งนั่น ๆ  ในลักษณะเลียนอยางเดิม  เบื่อที่จะคิดคน
ประดิษฐ  หรือดัดแปลง   
 ดานที่ 8 ดานทัศนคติตออาชีพครูชาง 

 หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงใหเห็นวา การมีอาชีพเปนครูชาง นั้นเปนอาชีพที่ดี  
ที่มีเกียรติ  และใหความม่ันคงตอชีวิตและทรัพยสิน ในอนาคต  รวมไปถึงการมีความคิดท่ีดีตอ     
การเรียนการสอนชาง  เพื่อใหความรูแกผูเรียน  เปนความคิดท่ีดีตอการเปนครูชาง  ตรงขามกับ
ความคิดในแงลบ  ตอการเปนผูสอน  ผูใหความรู  และมองวาครูชางนั้น  เปนอาชีพที่ไมมั่นคง  ไมมี
ความกาวหนา 
 ดานที่ 9 ดานความรูทางชาง 

 หมายถึง  ลักษณะที่แสดงใหเห็นวา  ชอบประดิษฐ คิดคนประยุกต  และมีทักษะใน 
การปฏิบัติงานตางๆ  อยางแมนยําและสามารถประยุกตใช  เทคโนโลยีใหม ๆ  รวมกับสิ่งท่ีมีอยูเดิม
ได เปนอยางดี   ตรงขามกับ  ลักษณะที่แสงดใหเห็นวา  ไมชอบประดิษฐคิดคน  ประยุกต  และไมมี
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน   และไมมีความแมนยําในการใชทักษะน้ัน  ไมสนใจใน
เทคโนโลยีใหม ๆ   
 ดานที่ 10 ดานความถนัดทางชาง 

 หมายถึง  ลักษณะของบุคคลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพ ที่มีทักษะความรู  
กระบวนการ ความแมนยําในการปฏิบัติงาน  และการทํางานทางชาง  จนมีความชํานาญ  ถูกตองใน
ทักษะน่ัน  ๆ   ตรงขามกับสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวา  ไมมีความเปนมืออาชีพ  ไมมีทักษะความรู  
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กระบวนการความแมนยําในการปฏิบัติงาน  และการทํางานทางชาง  ขาดความชํานาญ  ซึ่งจะทําให
เกิดความผิดพลาดหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลาววา คุณลักษณะสวนตัวของครู และคณะ 
*ของอังกฤษ ประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2548: 1-6) 

 1. การสรางภาพลักษณที่ดี (Personal Impact and Presence) 

 2. ความกระตือรือรน (Enthusiasm) 

 3. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 

 4. ความมีพลังและยืนหยัด (Energy and Persistence) 

 5. ความเชื่อถือได (Reliability) 

 6. ความเฉลียวฉลาด (Intellectual Rigor) 

 7. ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) 

 8. ความซึ้งในคุณคาและจริยธรรมของอาชีวศึกษา (Appreciation of Vocational 

Education Values and Ethics) 

 9. พันธกรณีตออาชีวศึกษา  และความกาวหนาและความสัมฤทธิ์ของผู เ รียน 
(Commitment to Vocational Education and To Learners) 

                 10. ความพรอมท่ีจะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงพฤติการณและความคิดใหม ๆ 
(Readiness to Adapt to Changing Circumstances and New Ideas) 

                      11. ความเปนสัจธรรม (Realism) 

                      12. ความใจกวางและตอบสนองผูอ่ืน (Openness and Styles) 

                 13. การยอมรับความตางของความตองการจําเปน ความคาดหวัง และรูปแบบของ      
การเรียนรู (Acceptance of Differing Learning Needs, Expectations and Styles) 

                  14. ความเห็นอกเห็นใจ ความมีสายสัมพันธ และยอมรับนับถือตอผูเรียนและผูรวมงาน 

(Empathy, Rapport and Respect for Learners and Colleagues) 

                      15. ความกลาแสดงออก (Assertiveness) 

 ทักษะสวนตัวของครู และคณะ ของอังกฤษ ประกอบดวย 

 1. การวิเคราะห (Analysis) 

 2. การประเมินผล (Evaluation) 

 3. การเฝาติดตามและการทบทวน (Monitoring and Reviewing) 

 4. การวางแผนและการจัดลําดับความสําคัญ (Planning and Prioritizing) 

 5. การตั้งวัตถุประสงค (Setting Objectives) 
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 6. การบริหารเวลา (Managing Time) 

 7. การศึกษาและวิจัย (Research and Study) 

 8. การวิเคราะหตนเอง (Critical Self-reflection) 

 9. การระบุ  การตีความ  และการใชความรู เฉพาะสูการปฏิบัติ  ( Identifying, 

Interpreting and Applying Specific Knowledge to Practice) 

                      10. การแกปญหา (Problem-solving) 

                    11. การสรางสรรค (Creativity) 

                         12. การตัดสินใจ (Decision-making) 

                         13. การจัดการกับความขัดแยง (Handling Conflict) 

                  14. การสรางความสัมพันธการทํางานท่ีเกิดประสิทธิผลกับกลุมบุคคลหรือรายบุคคล
ในดาน (Establishing Effectively with Groups and Individuals with Specific Reference to): 

  การจัดเตรียมสื่อที่เขียนขึ้นที่มีประสิทธิผล (Preparing Effective Written Materials) 

  ทักษะในการฟงและการถาม (Listening and Questioning Skills) 

  การอธิบายความคิดที่ชัดเจน (Explaining Ideas Clearly) 

  การจัดใหมีการปอนกลับแบบสรางสรรค (Providing Constructive Feedback) 

  การมีสวนรวมกับการอภิปรายกลุม (Contributing to Group Discussions) 

 15. การทํางานกับคนอื่นอยางรวมมือรวมใจ (Working Collaboratively with others) 

 16. การสรางเครือขายหรือขายงาน (Networking) 

 17. การสัมภาษณ (Interviewing) 

 18. การเจรจา (Negotiating) 

 19. การบริหารตัวเอง (Managing Themselves) 

 20. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) 

 21. การนําเสนอและการถายทอดสารสนเทศ (Presenting and Delivering Information) 
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การจัดทําสมรรถนะ 

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548 ข: 9) ไดนําเสนอกระบวนการจัดทําสมรรถนะตนแบบ
ในสวนสมรรถนะเกี่ยวกับงาน (Functional Competency) ไว ดังภาพประกอบ  

                           
 

ภาพที่ 8   กระบวนการจัดทําสมรรถนะตนแบบ      

ที่มา: สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ:  
ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท จํากัด (มหาชน), 2548ก),10. 

 ในกรณีที่องคกรไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ หรือคานิยมหลักไวแลว จะเร่ิมตนจาก
การนําวิสัยทัศน พันธกิจ หรือคานิยมหลักมาพิจารณารวมกับงาน (Job) ในหนวยตาง ๆ ในองคกร 

เพื่อระบุวาน้ัน ผูปฏิบัติงานที่ออกแบบมาใหตอบสนองตอกลยุทธขององคกรดังกลาวจําเปนตองมี
สมรรถนะใดบางจึงจะสามารถทํางานน้ันไดดี  

  นอกจากวิธีการดังกลาวแลว องคกรอาจใชวิธีการอ่ืน ๆ ในการออกแบบสมรรถนะ
ดังนี ้

 1.  ใชเกณฑระบบคุณภาพ (Quality Programs) หรือมาตรฐานคุณภาพที่องคกร
ตองการนํามาใช เชน ISO 9001, ISO 14000, HACCP, TQM หรือ TQA มาเปนเกณฑใน             
การออกแบบสมรรถนะ โดยองคกรท่ีนําวิธีการน้ีมาใชในการกําหนดสมรรถนะ มักมีวัตถุประสงค
เพื่อใหงานตาง ๆ ในองคกรเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่สถาบันคุณภาพเหลานั้นกําหนดมา 

 2.  ใชการวิเคราะหงาน (Job Task Analysis) การกําหนดสมรรถนะ โดยการวิเคราะห
งานในตําแหนงงานตาง ๆ มากําหนดและออกแบบ สมรรถนะ ซึ่งการใชวิธีการวิเคราะหงานน้ี 
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องคกรมักจะมุงไปที่การปรับปรุงงานของตําแหนงงานตาง ๆ ในองคกร เพื่อใหพนักงานใน
ตําแหนงงานน้ัน ๆ ผลิตผลงานตามที่องคกรคาดหวัง วิธีการน้ีจะใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล หากองคกรมั่นใจวางานของตําแหนงงานตาง ๆ เหลานั้น ไดถูกออกแบบใหตอบสนอง
เปาหมายเชงิกลยุทธขององคกรอยูแลว ดังน้ัน องคกรจึงไมจําเปนตองหาสมรรถนะขององคกรโดย
เร่ิมตนจาก วิสัยทัศน พันธกิจ หรือคานิยมหลัก แตมุงไปที่งาน หรือ Job Competency ของแตละ
ตําแหนง 

 3.  จากการวิจัยดานธุรกิจ (Industry Research) เปนการวิจัยสมรรถนะของตําแหนงงาน
ตาง ๆ ในธุรกิจ เชน งานการขาย (Sales) งานทรัพยากรมนุษย (Human Resources) สินเช่ือเงินทุน
(Finance) เปนตน วามีสมรรถนะอะไรบางท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงงานดังกลาว สมรรถนะที่ไดนี้
จะเปนรูปแบบท่ีเรียกวา รูปแบบท่ัวไป (Generic Model) ที่สามารถนําไปใชกับตําแหนงงานใน
องคกรไดทันที  
 วิเคราะหตามหนาท่ี (Functional Analysis) 

 การวิเคราะหหนาท่ี ไดพัฒนาข้ึนโดย Department of Employment (NTO)                
การวิเคราะหหนาท่ีนี้ เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้น  (Hierarchy) ของหนาท่ีที่ใชอธิบายประเภท
ของงานอาชีพ (Occupational Areas) ไดดีที่สุด โดยเร่ิมต้ังแตการวิเคราะหความมุงหมายโดยรวม 
หรือความมุงหมายหลัก จนถึงการมีสวนสนับสนุนของแตละรายบุคคลท่ีเติมเต็มความมุงหมายน้ัน 
เพื่อความเหมาะสมในการแยกยอย 

 หลักการวิเคราะหหนาที่ 
 การวิเคราะหหนาที่มีหลักการอยู 3 ประการ คือ 

 1.  การวิเคราะหหนาท่ีเปนวิธีการเขาสูจากบนลงลาง (Functional Analysis is the Top-

down Approach) มาตรฐานสมรรถนะ ใชฐานความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับที่คาดหวัง
ของสถานท่ีทํางานในกรณีที่ตองการระบุมาตรฐานสมรรถนะน้ีใหในรูปของผลลัพธ (Outcomes)    
ผูจัดต้ังมาตรฐาน (Standards-setter) ตองเขาใจความมุงหมายโดยรวมในตัวเองของสถานที่ทํางาน
นั้นไปยังสิ่งซึ่งมีสวนสนับสนุนผลลัพธทั้งหมดน้ัน ดังน้ัน  การวิเคราะหหนาท่ีจึงเร่ิมตนจาก
วิเคราะหขอกําหนดของความมุงหมายหลัก (Key Purpose Statement) และพิจารณาถึงกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นกอนหลังเปนลําดับไป 

 2.  การวิเคราะหหนาท่ีตองระบุหนาท่ีที่แตกตางกัน (Functional Analysis Must 

Identify Discrete Functions) การวิเคราะหหนาท่ีเปนการระบุหนาท่ีตาง ๆ ออกจากบริบทของ
ตําแหนงงาน (Job Context) หนาท่ีงานตาง ๆ สามารถถายโอนกันได  ดังตัวอยางเชน ในภาค        
การออกอากาศภาพยนตรและวีดีโอ ชางเทคนิคหองปฏิบัติการภาพยนตร ผูฉาย และผูชวยชางกลอง 
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บุคคลเหลาน้ีจะตองรับและบันทึก ดําเนินการ บรรจุหีบหอวัสดุฟลมภาพยนตรและขนสง บุคคล
เหลานี้ปฏิบัติหนาที่ที่คอนขางแตกตางเหตุผลและบริบท แตหนาที่ของเขาน้ันเหมือนกัน 

 3. การวิเคราะหหนาท่ีตองรักษารูปแบบของการใชถอยคําหรือขอความ  (Functional 

Analysis Must Maintain Its Wording Format) การวิเคราะหหนาท่ีมีการเขียนประโยคในรูปแบบ
เฉพาะตัวซึ่งตองทําตาม โครงสรางของขอความในทุกระดับชั้นนับตั้งแตความมุงหมายหลักลงมา
จนถึงหนวยยอย ควรเขียนในรูปของกริยา-กรรม-เงื่อนไข (Verb-Object-Condition) โดย              
การวิเคราะหหนาที่ควรประกอบดวย 

  3.1 การระบุผลลัพธตาง ๆ  
  3.2 การระบุสิ่งที่จะทําไดจริง  
 รากฐานของการวิเคราะหหนาที่ (The Fundamentals of Functional Analysis) 

 การวิเคราะหหนาที่มีหลักเบื้องตนในการเขียนดังนี้ 
 1.  การระบุขอความหรือขอกําหนดความมุงหมายหลัก (The Key Purpose Statement)  

  ขอความหรือขอกําหนดของความมุงหมายหลัก เปนสิ่งแรกท่ีตองดําเนินการให
แลวเสร็จกอนการดําเนินการในข้ันตอไป 

 2.  การวิเคราะหบทบาทหลักและหนาที่หลัก (Key Roles and Key Functions) 

  การแยกยอยความมุงหมายหลักทําใหสามารถระบุบทบาทหลัก (Key Roles) ได  
ในบางอาชีพที่มีบทบาทหลายดาน ความมุงหมายหลักและบทบาทหลักอาจมีจํานวนมาก ขณะที่
บางอาชีพอาจมีบทบาทเพียงบทบาทเดียว ซึ่งหากเปนกรณีดังกลาว การวิเคราะหอาจละเวนไมเขียน
บทบาทหลักโดยขามไปเขียนแสดงหนาที่หลัก  
 หนวยยอยและหนวยสมรรถนะ (Elements and Units) 

 หนวยยอย (Elements/Elements of Competence) เปนระดับชั้นสุดทายของการ
วิเคราะหหนาที่ ประกอบดวยขอความหรือขอกําหนดซึ่งแตละบุคคลจะตองทําได ไมวาความสําเร็จ
ของการกระทําดังกลาวจะเกี่ยวกับการทํางานกับผูอื่นหรือทํางานอยูในทีม 

 หนวยยอย (Elements/Elements of Competence มีองคประกอบสนับสนุน คือ 

 1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 

 2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement) 

 3. หลักฐานที่ตองการ (Evidence requirements) ไดแก หลักฐานการปฏิบัติงาน และ
หลักฐานสนับสนุนหรือหลักฐานดานความรู 
 4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 

 ขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis Process) 
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 กฤษมันต วัฒนาณรงค กลาวถึงการวิเคราะหตามหนาท่ี (Functional Analysis) วา
ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสรางผังอาชีพโดยรวม ในข้ันตอนน้ีเร่ิมตนจากการระบุบทบาทหนาท่ี 
งานท่ีทําภายในองคกรหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาผังอาชีพ  หรือ “Occupational Map”  โดยในการ
พิจารณาน้ันจะเนนการมองภาพรวม สําหรับประเด็นหลักของอาชีพหรืองานท่ีทําหรือจุดมุงหมายท่ี
สําคัญของหนวยงาน องคกร หรือบริษัท 

 ขั้นตอนที่ 2 การระบุกลุมผูเชี่ยวชาญ เมื่อมีผังอาชีพแลว สามารถเร่ิมจําแนกและระบุ    
ผูที่มีความเชี่ยวชาญของสายงานน้ัน ๆ ซึ่งจะเปน “ผูถือบทบาท” หรือแมแบบและเปนผูชํานาญการ
เฉพาะดานในบทบาทหนาที่นั้น ๆ 

 ขั้นตอนที่ 3 การสรุปภารกิจใหกับกลุมผูเชี่ยวชาญและจัดทําแผนงาน เปนข้ันตอน    
ทําความเขาใจกับกลุมผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจุดประสงคของการประชุมรวมกับผูเชี่ยวชาญ มาตรฐาน
อาชีพที่ตองไดรับการพัฒนา กระบวนการวิเคราะหตามหนาท่ีที่มีความตอเนื่องและยืดหยุน และ
มาตรฐานอาชีพซึ่งเปนการจําแนกขอบเขตงานท้ังหมดซ่ึงบุคลากรหรือคนท่ีทํางานตองปฏิบัติ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดจุดประสงคหลักขององคกรและบทบาททางดานอาชีพ โดย
จุดประสงคหลักที่สําคัญ คือ การนิยามเชิงหนาท่ีขององคกรทั้งหมด  ซึ่งหมายถึง การกําหนด 
พันธกิจขององคกรใหเปนจุดประสงคหลัก สวนจุดประสงคหลักของบทบาทดานอาชีพจะสะทอน
ถึงบทบาทตามหนาที่ (Functional Role) ซึ่งงานหรืออาชีพคอนขางมีบทบาทภายในองคกร 

 ขั้นตอนท่ี 5 การนํากฎการวิเคราะหมาประยุกตใช โดยทั่วไปกฎการวิเคราะหนี้         
จะเรียกวา “เกณฑการแยกประเภท (Desegregation Rule)” ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสาขาอาชีพ   
ที่บุคคลกําลังปฏิบัติงานและจะแสดงถึงการปฏิบัติงานตามปกติภายในสาขาอาชีพนั้น  ๆ ดังน้ัน
เกณฑขางตนเปนประเภทของการจําแนก ตัวอยางเชน เกณฑตาง  ๆ ที่อาจมีความเก่ียวของกับ       
สิ่งเหลาน้ี คือ 1) วิธีการท่ีแตกตางกัน 2) กระบวนการแบบวงจร และ 3) ขั้นตอนตาง ๆ ใน
กระบวนการหรือในระบบ 4 วิธีการ หรือระบบตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับบุคคล ผลิตผลหรือ
กระบวนการ โดยเกณฑดังกลาวจะตองมีการทําความตกลงกันกอนโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
แตละสาขาอาชีพเพ่ือใหแนใจวาเกณฑที่กําหนดมีความเหมาะสม 

 ขั้นตอนท่ี 6 การสรางมาตรฐานสมรรถนะฉบับราง โดยมาตรฐานสมรรถนะหรือ
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพประกอบดวย องคประกอบสมรรถนะ หนวยสมรรถนะ ซึ่งแสดงถึง
กิจกรรมที่บุคคลสามารถรับผิดชอบไดเพียงคนเดียวและเปนสิ่งท่ีมีความหมายอยางแทจริงใน     
การทํางาน และเกณฑการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของพรอมขอบเขตท่ีกําหนดหรือขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และแนวทางเกี่ยวกับประเภทของหลักฐานการปฏิบัติงาน 
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 ขั้นตอนที่ 7 และข้ันตอนท่ี 8 เปนขั้นตอนของการขอคําปรึกษาจาก “ผูถือบทบาท” 

และขอความเห็นชอบเก่ียวกับมาตรฐานสมรรถนะข้ันสุดทาย 

 ASEAN Curriculum Development 

 เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ  ที่ประกอบดวยขั้นตอน              
การดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหอาชีพ (Occupational Analysis)  
 เปนข้ันตอนของการระบุกระบวนการดําเนินกิจกรรม ขอกําหนด รวมท้ังปจจัยเชิง

สภาพแวดลอมและเชิงเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานตามวิชาชีพผานการสังเกต สัมภาษณหรือ
การศึกษาขอมูล (International Labor Organization (ILO), อางถึงใน Identification of Competencies, 

http://www.ilo.mirror.library.cornell.edu/public/english/region/ampro/cinterfor/ temas/complab/xxxx/7.htm) 
 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดสรรงาน (Division Determination) 

 เปนกระบวนการวิเคราะห แยกแยะ กระบวนการดําเนินกิจกรรมตามวิชาชีพเปน      
กลุมงานโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและการไหลของขอมูลเปน
สําคัญ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การระบุงาน (Job Titling) 

 เปนขั้นตอนของการแบงกลุมงานในข้ันตอนที่ 2 ออกเปนรายการของงานท่ีตองปฏิบัติ 
เพื่อเปนจุดเร่ิมตนในการวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ (Competency Development) 
 เปนขั้นตอนของการระบุรายการมาตรฐานสมรรถนะบนพื้นฐานของการวิเคราะหงาน 
โดยรายละเอียดของกรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะหงานดังนําเสนอในหัวขอถัดไป 

 ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดองคประกอบของสมรรถนะ (Element Development) 
 เปนข้ันตอนของการจัดทําองคประกอบยอยของรายการสมรรถนะแตละรายการที่มี
การพัฒนาข้ึน โดยตามกรอบแนวคิดของ ASEAN Curriculum นั้น องคประกอบของสมรรถนะ 
ประกอบดวย 1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 2) ความรู (Knowledge) และ       
3) วิธีการ (Method)  
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ภาพที่ 9   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของอาเซียน  ASEAN Curriculum Development 

ที่มา:  อัคครัตน พูลกระจาง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ,” วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550),48. 

 

 การวิเคราะหงาน (Job-Task Analysis) 
 แนวทางการวิเคราะหงาน 

 การวิเคราะหงาน (Job-Task Analysis) เพื่อนํามาเขียนเปน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
ในการสอนน้ันตองทําการกําหนดหัวของานท่ีจะทําการวิเคราะห  ซึ่งหัวของานตาง ๆ เหลาน้ีไดมา
จากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหลงดวยกันคือ (สุราษฎร พรมจันทร, 2531: 43-72) 

 1. จากหลักสูตร (Course) 

 2.  จากเอกสารตาง ๆ (Literatures) 

 3.  จากผูเชี่ยวชาญ (Expert) 

 4.  จากประสบการณ (Experience) 

 5.  การสังเกตการทํางาน (Job Observation) 

 ตัวอยางเชน ถาจะพัฒนาหลักสูตรรายวิชา เชน งานไฟฟารถยนต ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
วิชาชีพชางยนต  จะเห็นวาถาเราไปดูงานเกี่ยวกับไฟฟารถยนต หรือคนจาก Literatures หรือถาม
ผูเกี่ยวของ จะพบวาหลักสูตรงานไฟฟาจะประกอบดวยงานยอยมากมาย  เชน งานตรวจซอมแซม
และเดินสายไฟแสงสวาง ระบบมอเตอรปดน้ําฝน ฯลฯ ซึ่งเก็บขอมูลโดยใช Job Listing Sheet ได
ดังรายละเอียด  จากตารางท่ี 1 ดังนี ้
 

 

Occupational 
Analysis

Division

Job Title

Competency

Element 
Competency

Performance 
Criteria

Knowledge

Method
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ตารางท่ี 2  ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชางานไฟฟารถยนต 
JOB LISTING SHEET 

Course: งานไฟฟารถยนต 
 

Jobs 

Sources  

หมายเหตุ A B C D E 

1. งานบัดกรีและตอขั้วสายไฟ       
2. งานตรวจซอมและเดินสายไฟแสงสวาง       
3. งานตรวจซอมและเดินสายไฟไฟหร่ี       
4. งานตรวจซอมและเดินสายไฟสองปาย       
5. งานตรวจซอมและเดินสายไฟไฟเล้ียว       
6. งานตรวจซอมและเดินสายไฟแตร       
7. งานตรวจซอมและเดินสายไฟมอเตอรปดนํ้าฝน       
8. งานตรวจซอมและเดินสายไฟฉุกเฉิน       
9. งานตรวจซอมและเดินสายไฟหนาปทม       
10. งานตรวจซอมและเดินสายไฟเกจวัดตาง ๆ       
11. งานตรวจซอมและเดินสายไฟไฟประจุ 
แบตเตอรี่ 

      

12. งานตรวจซอมและเดินสายไฟเครื่องกําเนิดไฟฟา       
13. งานตรวจซอมและเดินสายไฟมอเตอรสตารท       
14. อื่น ๆ       

 

หมายเหตุ A = Job Observation B = Experiences       C = Experts         D = Literatures E = Course Description 

 

ที่มา: อัคครัตน พูลกระจาง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550),21. 

 การวิเคราะหงานเปนกระบวนในการแยกแยะรายละเอียดของงาน เพื่อระบุวาถาให
บุคคลใดทํางานใน Job นั้นๆ ไดโดยสมบูรณแลว เขาควรจะมีความสามารถอะไร ในข้ันแรกอาจทํา
ไดโดยใชประสบการณของผูศึกษางานเอง มาเขียนระบุงาน (Task) ในรูปของกิจกรรม (Activity) 

ตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับงานน้ันกอน ดังตัวอยาง งานเจาะ คนท่ีจะทํางานน้ีไดตองมีความสามารถ
ดังตอไปน้ี 
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 1.  อานแบบงานเจาะไดถูกตอง 

 2.  เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณในงานเจาะได 
 3.  เตรียมช้ินงานท่ีจะเจาะไดตามแบบ 

 4.  จับยึดชิ้นงานเขากับอุปกรณจับยึดไดถูกตอง 

 5.  เลือกใชดอกสวานไดถูกตอง 

 6.  ถอดประกอบดอกสวานไดถูกตอง 

 7.  ตั้งความเร็วรอบเคร่ืองไดถูกตอง 

 8.  เดินเคร่ืองเจาะได 
 9.  เจาะนําศูนยชิ้นได 
    10.  เจาะช้ินไดตามแบบ 

    11.  ลับดอกสวานได 
    12.  แกปญหาในการงานเจาะได 

   จากขอมูลงาน (Task) ตาง ๆ ในการทํางานขางตนน้ี มีขอสังเกตท่ีสําคัญ ๆ ที่ควรนํามา
พิจารณา คือ  

 1. ขอความท่ีระบุความสามารถแตละอยางจะเร่ิมเขียนดวยคํากิริยาท่ีสังเกตและวัดได  
 2.  ความสามารถที่ระบุไวสําหรับเจาะนั้นมีทั้งความทางสติปญญาท่ีตองนําความรู    

ตาง ๆ มาแกปญหาในการทํางาน และความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ  

 การระบุความงาน (Task) ในการทํางานใดงานหน่ึง โดยศึกษางานเพียงคนเดียวอาจได
ขอมูลไมเพียงพอ ฉะน้ัน การตรวจสอบดูวา Task ตาง ๆ ที่ระบุไวสําหรับงานหนึ่ง ๆ เพียบพรอม
สมบูรณมากนอยเพียงใด ควรเพิ่มขอมูลใดบาง อาจใชวิธีการอยางใดอยางหน่ึงรวมหรือหลายๆ 

อยางรวมกัน ดังนี ้
 1.  ลองทํางานน้ัน ๆ ดวยตนเอง หรือใหผูอ่ืนลองทํา 
 2.  สอบถาม Task ตาง ๆ จากผูทํางานใน  Job นั้น ๆ วาควรจะมี Task อะไรบาง 

 3.  นําขอมูล Task ที่วิเคราะหไปตรวจสอบ โดยใชวิธีการสังเกตการทํางานของชางท่ี
มีประสบการณ แลวตรวจสอบวาถูกตองเปนจริงหรือไม 

 4.  สงขอมูล Task ที่ไดวิเคราะหไวแลวใหผูทํางานน้ัน ๆ ในสถานประกอบการตาง ๆ 

ชวยตรวจสอบและนําผลมาปรับปรุงขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 

 การประเมินความสําคัญของ Task 
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 Task แตละ Task ในงานหน่ึง ๆ มีประเด็นสําคัญ ๆ ในการพิจารณาวาควรจะจัด          
การเรียนการสอนหรือการฝกหรือไม คือ 

 1.  ความสําคัญตองาน 

 2.  ความถี่ในการใชทํางาน และ 

 3.  ความยากในการเรียนการฝก  

 หลักการและเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
 1.  ความสําคัญตองาน (Importance to the Job) 

  ความสําคัญของ Task ตองาน จะใชสัญลักษณ X I O ระบุความสําคัญของ Task 

ดังนี ้X หมายถึง Task นั้นมีความสําคัญตอ Job ที่ทํามาก ซึ่งถาขาด Task นี้แลวจะไมสามารถทํางาน
ใน Job นั้นไดเลย Task ที่ตองมีการฝกหัดหรือการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน  I หมายถึง 

Task นั้นมีความสําคัญตอ Job ที่ทําและจะชวยใหการเรียน Task อ่ืน ๆ บรรลุผลไดสมบูรณยิ่งข้ึน 

เปน Task ที่จะตองมีการฝกหัดหรือจัดการเรียนการสอนO หมายถึง Task นั้นไมสําคัญตอ Job ที่ทํา 
อาจจะไมจําเปนจะตองฝกหรือจัดการเรียนการสอน  ถาผูเรียนสามารถเรียนรูไดงายจากการทํางาน
จริง หรือจะโดยอาศัยประสบการณจาก Task อ่ืน ๆ ใน Job นั้น ๆ 

 2. ความถี่ในการใชทํางาน (Frequency of Performance) 

  เปนการพิจารณาความบอยคร้ังในการทํางานน้ีอาจไดมาจากการสอบถามคนท่ี
ทํางานน้ันๆ อยูหรือใชประสบการณซึ่งตนเองเคยไดทํางานใน Job นั้น ๆ มาแลวก็ได โดยระบุ X I 

O แทนความถี่ในการทํางานดังน้ี            

  X สําหรับ Task ที่กระทํากันอยูทุก ๆ คร้ังที่ทํางานใน Job นั้น 

   I  สําหรับ Task ที่กระจํากันบอยคร้ังในการทํางานใน Job นั้น 

  O  สําหรับ Task ที่กระทํากันนาน ๆ คร้ังในการทํางานกับ Job นั้น 

 3.  ความยากในการเรียนการฝก (Learning Difficulty) 

  การพิจารณาความยากในการเรียนการฝกสําหรับ Task หนึ่ง ๆ ที่ใชในการทํางาน
นั้นอาจทําไดโดยการสอบถามผูที่ทํางานน้ัน ซึ่งใช Task นั้นอยูหรือใชประสบการณที่เคยไดจาก
การเรียนการฝก Task นั้น ๆ มากอนก็ได โดยระบุระดับความยากในการเรียนการฝก Task แตละ 

Task ดังนี ้
  3 หมายถึง Task นั้น เรียนหรือฝกไดยากมาก 

  2 หมายถึง Task นั้น เรียนหรือฝกคอนขางยาก 

  1 หมายถึง Task นั้น งายตอการเรียนการฝก 

ตัวอยางแบบประเมินความสําคัญของ Task ดังตารางท่ี  2 
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ตารางท่ี 3  การประเมินความสําคัญของ TASK  EVALUATION SHEET 

Course: Benchwork Practice 1 

Job: งานเลื่อยมือ 

Step (Task) in Performing the job I F O Remark 

1. อานแบบงานเล่ือยได   1  

2. Lay-out ช้ินงานที่จะเล่ือยได   2  

3. จับยึดช้ินงานทีจ่ะเล่ือยได   1  

4. เลือกชนิด/ขนาดของใบเลื่อยได   2  

5. ประกอบใบเลื่อยเขากับโครงเลือ่ย   1  

6. บากรองตามแนวท่ีจะเล่ือย O O 1 (lift out) 

7. เลื่อยช้ินงานตามแบบกําหนด   3  

8. แกไขขอผดิพลาดในการเล่ือย   3  

9. วัดและตรวจสอบขนาดช้ินงานเลื่อย   1  

10. อื่น ๆ     

 

Note: I = Importance to the job 

 F = Frequency of performance 

 D = Learning difficulty 

 (Step หรือ Task ขอ 6 ตัดออกจากงานเล่ือยมือ เพราะคะแนนความสําคัญนอยมาก) 
 

ที่มา: อัคครัตน พูลกระจาง, การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550),25. 

 การวิเคราะหมาตรฐานการทํางาน (Performance Standard) 

 จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่จะใหผูเรียนทํางานใน  Job ที่ตองการน้ัน  

เขาควรจะแสดงความสามารถใดบาง 

 ดังน้ัน สิ่งสําคัญและจําเปนอีกประการหน่ึงในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับงาน คือ         
การวิเคราะหมาตรฐานการทํางาน (Performance Standard) ความรูและทักษะท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแสดง
ไวในภาพที่  10  การวิเคราะหความสามารถในการทํางาน 
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ภาพที่ 10   การวิเคราะหความสามารถในการทํางาน (Task Analysis) 
ที่มา: อัคครัตน พูลกระจาง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550): 26. 

 คําวา “ความรู” (Knowledge) หมายถึง เนื้อหาหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่มีอยูในตัวบุคคล 

ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลจะมีความรูอยูภายใน 2 ลักษณะ คือ การจําและเขาใจเน้ือหาน้ัน เชน ความจํา
เกี่ยวกับชนิดและประเภทของเคร่ืองมือตาง ๆ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชเคร่ืองมือตาง ๆ เปนตน 

 ลักษณะการใชความรู/ทักษะ การท่ีจะใหผูเรียนมีความรู (Knowledge) นั้น การเรียน 
การสอนก็จะตองมีการกําหนดเน้ือหา (Content of Information) ที่เหมาะสมแกผูเรียน สวนผูเรียน
จะ มีความรูมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับผูเรียนแตละคน เพื่อใหเขาไดนําความรูไปใช คือ แสดง
ความสามารถตาม Task ที่ตองออกมา ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี ้

 1.  การฟนคืนความรู (Recalled Knowledge) คือ การลอกเรียนความรูเกาหรือความรู
เดิมที่ไดศึกษามาแลวออกมาใชงานในลักษณะเดิมทุกอยาง 

 2.  การประยุกตความรู (Applied Knowledge) คือ การนําเอาความรูซึ่งไดศึกษามาแลว
มาใชแกปญหาใหมในลักษณะเดิมซึ่งเคยมีประสบการณมาแลว 

 3.  การสงถายความรู (Transferred Knowledge) คือ การนําเอาความรูซึ่งไดศึกษา
มาแลวผนวกกับประสบการณเกาบางอยางท่ีเกี่ยวของนํามาใชแกปญหาใหม  ซึ่งมีลักษณะแตกตาง
ไปจากสิ่งที่เคยมีประสบการณมาแลว  

 สวนคําวา “ทักษะ” (Skill) คือ ทักษะฝมือ ซึ่งหมายถึง การใชกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของ
รางกายทํางานประกอบกับเคร่ืองมือตาง ๆ/อุปกรณตาง ๆ เชน ผูเรียนมีทักษะในการตอกนําศูนย 
แสดงวาผูเรียนใชมือจับคอน จับเหล็กนําศูนย ตอกคอนลงบนเหล็กนําศูนยไดถูกตอง ไดผลงาน
ตามที่ตองการ เปนตน 

 การแสดงออกซึ่งทักษะน้ันหากแยกระดับจากการฝกหัดแลว  อาจแบงออกไดเปน         

3 ระดับ ดังนี ้
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 1.  ขั้นทําไดตามแบบ (Imitation) ลักษณะทักษะข้ันทําไดตามแบบ คือ การแสดง
ทักษะไดเหมือนกับตนแบบท่ีเคยไดฝกหัดหรือไดมีประสบการณมาแลวเทานั้น 

 2.  ขั้นทําดวยตัวเอง (Control) ลักษณะทักษะข้ันทําไดดวยความถูกตอง คือ การแสดง
ทักษะทําไดเหมือนกับตนแบบท่ีเคยไดฝกหัด โดยปราศจากการดูตนแบบ 

 3.  ขั้นทําดวยความชํานาญ (Automatic) ลักษณะการแสดงออกของทักษะในข้ันน้ีคือ
ทําไดถูกตองรวดเร็วอยางผสมกลมกลืนดวยความตอเนื่องอยางคลองแคลวชํานาญ ตัวอยาง         
การระบุชนิดการใชความรู/ทักษะสําหรับ Task ตาง ๆ ในงานตีเหล็ก ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 การระบุความรู/ทักษะอาจตองใชขอมูลจากหลายแหลงรวมกัน เชน จากประสบการณ
ของผูพัฒนาตนเอง จากตํารา เอกสารตาง ๆ จากผูทํางานซึ่งเก่ียวของกับ Task นั้น ๆ เปนตน ซึ่ง
ขอความรู/ทักษะสําหรับแตละ Task นํามาบันทึกลงตารางท่ี 3 ดังตัวอยางใน Task Detailing Sheet 

ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4   TASK DETAILING SHEET Course: Benchwork Practice 2 
 

Tasks Knowledge Skills 

1. อานศึกษาแบบงานตีเหล็ก สัญลักษณตาง ๆ ในแบบงานตีเหล็ก เชน 

 ขนาด ผิว วัสดุ เปนตน 

 

2. เตรียมเครื่องมือ/วัสดุ 1. ชนิดและขนาดของเหล็กที่ใชในงาน ตีเหล็ก 

ตามมาตรฐานตาง ๆ 

2. ช่ือเครื่องมือ/อุปกรณชวยงาน เชน คีม คอน ทั่ง 

เครื่องมือวัดเปนตน 

 

3. จุดเตาเผาเหล็ก 1. ช่ือและการทํางานของสวนประกอบสําคัญ ๆ  

ของเตาเผาเหล็ก 

2. ขั้นตอนในการจุดเตาเผาเหล็ก 

การจุดเตา 
 

4. วางช้ินงานในเตาถูกตอง ตําแหนงการวางช้ินงานในเตาท่ีถูกตอง 

เหมาะสม 

 

5. เผาเหล็กตามอุณหภูมิกําหนด ลักษณะของสีผิวเหล็กที่อุณหภูมิระดับตาง ๆ การพิจารณาสีเทียบ
อุณหภูมิ 
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ตารางท่ี 4   TASK DETAILING SHEET Course: Benchwork Practice 2 (ตอ) 
 

Tasks Knowledge Skills 

6. ตีเหล็กตามแบบกําหนด 1. ขนาดของคีม คอนที่เหมาะสมกับ การจับการต ี

ช้ินงาน 

2. การจับคีม คอนขณะตีชิ้นงาน 

3. ตําแหนงการยืนตีเหล็ก 

4. สีของเหล็กที่ยังสามารถตีตอได  
5. อุปกรณชวยในการตีรูปทรงตางๆ 

6. ขอควรระวังในงานตีเหล็ก 

1. การจับชิ้นงาน 

2. การลงนํ้าหนักคอน 

บนช้ินงาน 

3. การใชอุปกรณชวยตี
เหล็ก 

4. การตีเหยียบ ตี 
ประสาน ฯลฯ 

7. วัดและสอบขนาดช้ินงาน วิธีวัดและสอบขนาดช้ินงานดวยเคร่ืองมือ 

ชนิดตาง ๆ 

การวัดและสอบ 

ขนาดชิ้นงาน 

8. แกปญหาจุดบกพรอง ปญหาช้ินงานขาดหรือแตกขณะเผา และตีผิวงาน
ไมเรียบ ฯลฯ 

 

 

ที่มา:  อัคครัตน พูลกระจาง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550),27. 

 

ตารางท่ี 5   ระบุการใชความรูและทักษะในตาราง Task Detailing Sheet 

TASK DETAILING SHEET 

Course : Benchwork Practice 2 

Job : งานตีเหล็ก 
 

Tasks 
 

Knowledge 
T.K. Skills T.S. 

R A T  I C A 

1. อานแบบงาน 

ตี เหล็ก 

 

2. เตรียมวัสดุ/ 
เครื่องมือ 

 

 

 

1. สัญลักษณตาง ๆ ในแบบ งานตี
เหล็ก เชน ขนาด ผิว วัสดุ 
เปนตน 

1. ชนิดและขนาดของเหล็ก  

ตามมาตรฐานตาง ๆ 

2. ชื่อเครื่องมือ/อุปกรณชวยใน 

งานตีเหล็ก เชน คีม คอน ทั่ง 

เปนตน 

    

 

 

 

 

 

1. การจุดเตาสําหรับงาน 

ตีเหล็ก 
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ตารางท่ี 5   ระบุการใชความรูและทักษะในตาราง Task Detailing Sheet (ตอ) 
TASK DETAILING SHEET 

Course : Benchwork Practice 2 

Job : งานตีเหล็ก 
 

Tasks 
 

Knowledge 
T.K. Skills T.S. 

R A T  I C A 

3. จุดเตาเผา 
 

 

4. วางชิ้นงานใน 

เตาที่ ถูกตอง 

5. เผาเหล็กตาม  

อุณหภูมิกําหนด 

6. ตีเหล็กตาม 

แบบกําหนด 

 

 

 

 

 

 

7. วัดและสอบ 

ขนาด ชิ้นงาน 

 

8. แกปญหา 
 จุดบกพรองใน 

งานตีเหล็ก 

 

9. ฯลฯ 

1.ชื่อและการทํางานของสวน 

ประกอบสาํคัญตาง ๆ 

2. ขั้นตอนในการจุดเตา 
1. ตําแหนงการวางช้ินงานในเตา 
ที่ถูกตอง 

1. ลักษณะของสีเหล็กที่อุณหภูมิ 
ตาง ๆ 

1. ขนาดของคีมคอนที่เหมาะสม 

 กับชิ้นงาน 

2. การจับคีมคอนขณะตี ชิ้นงาน 

3. ตําแหนงการยืนตีเหล็ก 

4. ลักษณะของสีเหล็กที่ยัง 

สามารถตีตอได 
5. อุปกรณชวยในงานตีเหล็ก 

รูปทรงตาง ๆ 

6. ขอควรระวังในการตีเหล็ก 
1.วิธีวัดสอบขนาดดวยเคร่ืองมือ
ชนิดตาง ๆ 

1.ปญหาชิ้นงานขาดหรือแตกขณะ
เผาและตี/ผิวงานที่ดี  
ไมเรียบ/ชิ้นงานที่ดีหลุดบอย ๆ/ 

ผิวเหล็กจับตัวหลุดออกเปนสะเก็ด 

   1.การพิจารณาสีเทียบ
อุณหภูมิ 
1. การจับชิ้นงาน 

2. การลงนํ้าหนักคอน 

3. การใชอุปกรณชวย 

ตีเหล็ก 

4. การตีเหยียบให 
เหล็กแบน 

5.การตีประสาน/ตัดขาด/

เจาะ 

 

 

 

 

 

1. การวัดและสอบขนาด 

ขณะตี 

 

1. การวัดและสอบขนาด 

ขณะตี 

 

   

หมายเหตุ T.K. = Types of Knowledge T.S. = Types of Physical Skill R = Recalling is needed I = Imitation is needed A = 

Application is needed C = Control is needed T = Transference is needed A = Automation is needed  
 

ที่มา: อัคครัตน พูลกระจาง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2550),27. 
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 กลาวโดยสรุป การวิเคราะหและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในคร้ังน้ีจะอาศัยกรอบ
แนวคิด การวิเคราะหงาน (Job-Task Analysis) และ ASEAN Curriculum ประกอบกัน เนื่องจาก
กรอบแนวคิดท้ังสองแนวคิดไมมีการจํากัดจํานวนสมรรถนะที่จะพัฒนาขึ้นและมิไดมุงเนนเพียง
การปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูมีความครอบคลุมสมรรถนะท้ังหมดท่ี
จําเปน 

การประเมินสมรรถนะบุคคล 

 การประเมินสมรรถนะบุคคล เปนการประเมินที่ใชรวมกับ ระบบการบริหารผลงาน
บนพ้ืนฐานกลยุทธองคกร (Strategic Performance Management System) และเช่ือมโยงกับระบบ  
อ่ืน ๆ ในการบริหารงานบุคคล เชน ระบบการจายผลตอบแทน ระบบการพัฒนา และฝกอบรม  

 การประเมินสมรรถนะ มีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคของการประเมิน  เชน   
การประเมินผลงานประจําป การประเมินเพื่อการสรรหาบุคลากร การประเมินเพ่ือการพัฒนา
บุคลากร การประเมินสมรรถนะมีประโยชนในการชวยใหทราบวาสมรรถนะใดที่จะชวยให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนดและมีประโยชนใน
การพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงานเองและตอองคกรในการวางแผนพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร โดยวิธีการประเมินมีดังน้ี 
 1.  Tests of Performance  

  เปนการทดสอบท่ีออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใต
เงื่อนไขของการทดสอบ ไดแกแบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยท่ัวไป (General Mental 

Ability) แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ และแบบทดสอบท่ีวัดทักษะ หรือความสามารถ
ทางดานรางกาย 

 2.  Behavior Observations  

  เปนการทดสอบท่ีเกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการทดสอบในบาง
สถานการณ เชน การสังเกตพฤติกรรมการเขาสังคม พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัดอยู
ในกลุมนี้ดวย 

 3.  Self Reports  

  เปนการทดสอบท่ีใหผูตอบรายงานเก่ียวกับตนเอง เชน ความรูสึก ทัศนคติความเชื่อ 

ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็นตาง ๆ การตอบคําถาม
ประเภทน้ี อาจจะไมไดเกี่ยวของกับความรูสึกที่แทจริงของผูตอบก็ได  การทดสอบบางอยาง เชน 

การสัมภาษณอาจเปนการผสมกันระหวาง Behavior Observations และ Self Reports เพราะการถาม
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คําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับ ความรูสึก ความคิด และทัศนคติของผูถูกสัมภาษณ และใน
ขณะเดียวกันผูสัมภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณดวย 

 สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินมีหลายรูปแบบ คือ 

 1.  แบบประเมินที่ใชความถี่ หรือปริมาณกําหนดระดับ  

  โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ลักษณะเดียวกับ Likert Scale เคร่ืองมือลักษณะน้ี
นําไปใชประเมินความถ่ีของพฤติกรรมในการทํางาน ดังตัวอยางตารางที่ 5  

 

ตารางท่ี 6   ตัวอยางแบบประเมินที่ใชความถี่ 
 

 

รายการพฤติกรรมในการทํางาน 
ระดับพฤติกรรมในการทํางาน 

นอย 

มาก 
นอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 
1. แสดงความพยายามทํางานในหนาที่ใหดีและ
ถูกตอง 

     

2. มีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

และตรงตอเวลา 
     

3. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถทํางานไดตรง 

ตามกําหนดเวลา 
     

4. แสดงออกวาตองการทํางานดีขึน้      
5. แสดงความเหน็ในเชิงปรับปรงุพัฒนา เมื่อเหน็ 

ส่ิงที่กอใหเกดิการสูญเปลา 
     

 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548ก),60. 

 

 2.  แบบประเมินท่ีใชพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally Anchored Rating Scale- 

BARS)  

  เคร่ืองมือนี้ทําใหผูประเมินมีแนวทางประเมินบุคคลบนพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ี
สังเกตเห็นไดหรือสามารถอธิบายเปนรายละเอียดได เคร่ืองมือการประเมินแบบ BARS มีลักษณะ
ดังตัวอยางภาพประกอบ  
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ภาพที่ 11  ตัวอยางเคร่ืองมือการประเมินแบบ BARS 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548),61. 

 รายละเอียดของสมรรถนะซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังเกตได จะมีการรวบรวมไวในลักษณะ
ของพจนานุกรมสมรรถนะ  (Competency Dictionary)  โดยขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีแสดงใน
พจนานุกรมสมรรถนะประกอบดวย คําจํากัดความของสมรรถนะ คําอธิบายระดับตาง ๆ ของ
สมรรถนะ และพฤติกรรมที่สังเกตไดในแตละระดับ แมวาในพจนานุกรมสมรรถนะจะไมไดเขียน
ระดับของสมรรถนะในรูปแบบของแบบประเมินแบบ  BARS แตโดยแนวคิดแลว พจนานุกรม
สมรรถนะเปนแบบประเมินสมรรถนะโดยตัวเองอยูแลว  เนื่องจากมีการจัดเรียงระดับไวแลว       
การประเมินสมรรถนะตามพจนานุกรมสมรรถนะ  ยังมีขอดีกวาการสรางแบบประเมินแบบใช
ความถี่ของพฤติกรรมกําหนดระดับ เพราะการประเมินแบบ BARS ทําใหเห็นภาพรวมของ
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สมรรถนะทุกระดับ มีความตรงไปตรงมา และโอกาสท่ีผลการประเมินจะผิดพลาดโดยไมตั้งใจจะมี
นอยกวาพจนานุกรมสมรรถนะมีลักษณะดังตัวอยางตามภาพประกอบ  

 
ภาพที่ 12   ตัวอยางพจนานุกรมสมรรถนะ 
ที่มา: อาภรณ ภูวิทยพันธ, Competency Dictionary, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอช อาร เซ็นเตอร 
จํากัด, 2548),34. 
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ภาพที่ 13   ตัวอยางพจนานุกรมสมรรถนะจากตางประเทศ 
ที่มา : University of OTTAWA, Dictionary Competency : Directory of Competencies, accessed 

May 24, 1998, available from http://www.uottawa.ca/services/hr/perf/dicte.htm#maitrise.  

 การกําหนดระดับพฤติกรรมในพจนานุกรมสมรรถนะมีตั้งแตระดับพื้นฐานไปจนถึง
ระดับผูเชี่ยวชาญ คือระดับ Basic Level, Doing Level, Developing Level, Advanced Level, Expert 

Level หรืออาจแบงออกเปน 3 ระดับ 4 ระดับ หรือ 5 ระดับ ขึ้นอยูกับบทบาทของระดับตําแหนง
งานในองคกร (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2548: 60) วิธีการน้ี Zwell (2000)  
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  การกําหนดระดับพฤติกรรมในลักษณะน้ี เรียกวา วิธี เมทริกซของสมรรถนะ     
ตามระดับงานและความเช่ียวชาญ (The Competency Matrix-Level and Proficiency) แนวทางใน
การกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavioral Indicators) และการกําหนดระดับของพฤติกรรมที่วัดได 
(Proficiency Scales) ที่นิยมใช มี 3 วิธี  
 วิธีที่ 1 กําหนดตามบทบาทสายการบังคับบัญชา (Hierarchy Role)  

 กําหนดระดับสมรรถนะจากงายท่ีสุดคือระดับพนักงาน ระดับหัวหนางาน ระดับ
ผูเชี่ยวชาญ ระดับผูบริหารจนถึงระดับยากท่ีสุดคือระดับผูบริหารสูงสุดขององคกร 

 วิธีที่ 2 กําหนดตามความเชี่ยวชาญ (Expert Model)  

 เปนการใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการจัดระดับพฤติกรรม  โดยท่ัวไปมี 5 ระดับ 

จากระดับต่ําถึงระดับสูง ไดแก Beginners, Novice, Intermediate, Advance และ Expert หรืออาจมี
ถึง 6 ระดับ คือ ระดับ Guru ซึ่งเปนระดับที่สูงกวา Expert 

 วิธีที่ 3 กําหนดตามเกณฑคุณภาพ หรือเกณฑมาตรฐาน (Global Scale)  

 เปนการนําเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานสากลมาเปนตัวกําหนดระดับ  โดยแบงเปน      

5 ระดับ จากระดับต่ําสุดไปสูงสุด คือ ระดับที่ยังทําไมไดตามมาตรฐาน (Not Meet Standard) ทําได
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดบางสวน (Partially Meet Standard) ทําไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด (Meet  

Standard) ทําไดสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด (Exceeds Standard) และระดับที่ทําไดสูงกวามาตรฐาน 
ที่กําหนดมาก (Substantially Exceeds Standard) 

 การประเมินพฤติกรรมของแตละตําแหนงงานไมจําเปนตองเหมือนกัน แตในตําแหนง
งานเดียวกันจะตองเหมือนกัน  และในการประเมินจะประเมินเฉพาะรายการสมรรถนะท่ีเปน       
ตัวหลัก ๆ สําคัญเทานั้น  

 วิธีการประเมินสมรรถนะเพื่อนําไปใชในการบริหารผลงานสามารถทําได 4 แนวทาง 

ดังนี ้(ณรงควิทย แสนทอง, 2547: 43) 

 แนวทางที่ 1 การใชดุลยพินิจของผูประเมิน  

 หมายถึงการใหผูประเมินใชดุลยพินิจของตัวเองในการประเมินวา  มีสมรรถนะอยูใน
ระดับใด วิธีนี้สะดวก ใชเวลานอย แตอาจเกิดอคติจากผูประเมินไดและผูถูกประเมินไมมีโอกาส
ชี้แจง  

 แนวทางที่ 2 การบันทึกพฤติกรรมประกอบการประเมิน  

 หมายถึงการใหผูประเมิน ทําการประเมินเพียงคนเดียว แตผูประเมินจะตองมีหลักฐาน
ทางพฤติกรรมที่เดน ๆ ทั้งดานบวกและดานลบของผูถูกประเมินมาแสดงประกอบกับระดับคะแนน
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ที่ให วิธีนี้มีหลักฐานหรือขอมูลจริงประกอบ ผูถูกประเมินมีโอกาสชี้แจงได แตยุงยากในการบันทึก 

และไมเหมาะสมกับงานท่ีผูประเมินกับผูถูกประเมินทํางานคนละสถานท่ี 

 แนวทางที่ 3 การประเมินแบบหลายทิศทาง  

 หมายถึงการประเมินโดยใชผูประเมินมากกวาหน่ึงคนอาจเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง
กับผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป หรือผูบังคับบัญชากับผูถูกประเมิน หรือผูบังคับบัญชากับ 
เพื่อนรวมงาน วิธีนี้ มีขอมูลที่วัดเปนตัวเลขได สามารถลดอคติของผูประเมิน แตมีความยุงยากใน
การคัดเลือกผูประเมิน และการวิเคราะหขอมูล 

 แนวทางท่ี  4 การประเมินแบบ 360 องศา  
 หมายถึงการประเมินแบบรอบทิศทาง ทั้งผูถูกประเมินประเมินตัวเอง ผูบังคับบัญชา

โดยตรง เพื่อนรวมงาน ลูกคา และผูใตบังคับบัญชา วิธีนี้จะทําใหไดขอมูลรอบดาน ผูถูกประเมิน
ยอมรับ และลดอคติของผูประเมินได แตมีคาใชจายสูง มีความยุงยากในการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล และตองใชผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหและรายงานผลการประเมิน 

 การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูในคร้ังนี้ จะใชวิธีกําหนดระดับพฤติกรรมเพียงระดับ
เดียวสําหรับสมรรถนะแตละรายการ และสรางแบบประเมินข้ึนเพื่อประเมินเกณฑการปฏิบัติงาน 
(Performance Criteria) เพื่อนํามาประเมินแบบหลายทิศทาง 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  

 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร มีจุดมุงหมายเพ่ือนําทฤษฎีที่ไดมา
กําหนดเปนขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยมีหัวขอที่ศึกษาดังนี้  
 

ความหมายของหลักสูตร  

 เอกวิทย ณ ถลาง (2511: 108) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา เปนมวล
ประสบการณทั้งหลายท่ีจัดใหเด็กไดเรียนเนื้อหาวิชา  ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจวัตรและ
สิ่งแวดลอม หรือสิ่งใดก็ตามซึ่งเรามุงหวังท่ีจะใหเกิดการเรียนรูแกเด็ก ทําใหเด็กมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม     

 สุมิตร คุณากร (2523: 130) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง โครงการการ
ใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะตาง  ๆ ที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายทางการศึกษาที่ไดกําหนดไว  

 ธํารง บัวศรี (2532: 1) กลาวถึงหลักสูตรวา เปนมวลประสบการณตาง ๆ ที่โรงเรียน
และครูผูสอนจัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง  

 วิชัย วงษใหญ (2538: 46) กลาววา หลักสูตรมีความหมายสองนัย ความหมายใน        
วงแคบ หลักสูตรคือ วิชาที่สอน สวนความหมายในวงกวาง หลักสูตรคือ มวลประสบการณทั้งหมด
ที่จัดใหกับผูเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งเปนทั้งทางตรงและทางออม 

 พิสมัย ถีถะแกว (2539: 1-2) อธิบายวา ความหมายของหลักสูตรจําแนกได 4 ลักษณะ
ดังน้ี หลักสูตรคือ เนื้อหาวิชาหรือรายวิชาที่จัดไวเปนระบบเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา  แผนงานหรือ
โครงการ ซึ่งเปนขอกําหนดในการจัดการศึกษา มวลประสบการณทั้งหลายท่ีจัดใหแกผูเรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหแกผูเรียน  

 Taba Hilda (1962: 11) นิยามวา หลักสูตร หมายถึง แผนสําหรับการเรียนรู  
 Beauchamp George (1981: 67) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง แผน ซึ่ง

ประกอบดวยประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียนในโรงเรียน  

  Wiles J., and Bondi J (2007: 9) กลาววาหลักสูตร คือเปาหมายหรือคานิยมซึ่งจัดเปน
ประสบการณใหกับผูเรียนโดยใชกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

  จากความหมายของหลักสูตรสรุปไดวา หลักสูตรหมายถึง แผนการเรียนรูหรือกิจกรรม
ที่กําหนดไวอยางเปนทางการ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนเกิดความรู 
ทักษะ และเจตคติที่พึงประสงคในทุกดานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
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องคประกอบของหลักสูตร  

 องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง การจัดระบบโครงสรางภายในของหลักสูตรวา    
มีสวนประกอบอะไรบาง ซึ่งนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรไดกลาวถึงองคประกอบของ
หลักสูตรไว ดังนี ้ 

 Tyler Raph W. (1964: 11-13) ไดเสนอแนวคิดในการจัดหลักสูตรแบบหลักการเหตุผล 

(The Rational Curriculum Model) วาหลักสูตรควรมีองคประกอบครอบคลุมประเด็นสําคัญตอไปน้ี  

 1.  จุดมุงหมายทางการศึกษาที่ตองการ ใหผูเรียนรูบรรลุผลสําเร็จ  

 2.  ประสบการณเรียนรูซึ่งตองจัดใหผูเรียน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาที่กําหนดไว  
 3.  มวลประสบการณที่จะทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.  วิธีการประเมินผลวาการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  
 Taba Hilda (1962: 10) เสนอวา องคประกอบหลักสูตรมี 4 สวน คือ 

 1.  ความมุงหมาย  

 2.  เน้ือหา  
 3.  การนําหลักสูตรไปใช  
 4.  การประเมินผล  

 Beauchamp George (1981: 67-70) กลาววา องคประกอบหลักสูตรมี 4 สวน คือ 

 1.  ขอบขายเนื้อหา 
 2.  เปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะ  

 3.  การวางแผนการใชหลักสูตร  

 4.  การพิจารณาตัดสิน  

 วิชัย วงษใหญ (2538: 59) เปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบหลักสูตรของ
นักพัฒนาหลักสูตรที่สําคัญ ดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 7   การเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของหลักสูตรของนักพัฒนาหลักสูตร 
 

ไทเลอร 
(1949) 

ทาบา 
(1962) 

โบชอง 

(1981) 
1. กําหนดวัตถุประสงค 
2. เลือกเน้ือหาและ
ประสบการณ 
3. จัดประสบการณการเรียนรู 
ใหมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผลการเรียนรู 

1. วินิจฉัยความตองการและ
กําหนด 

วัตถุประสงค 
2. เลือกและจัดเน้ือหาสาระ 

การเรียนรู 
3. เลือกและจัดประสบการณ 
การเรียนรู 
4. กําหนดวิธีการประเมินผล 

1. กําหนดวัตถุประสงค 
2. กําหนดขอบขายเน้ือหา
สาระการเรียนรู 
3. วางแผนการใชหลักสูตร 

4. กําหนดเกณฑตัดสิน 

 

ที่มา: วิชัย วงษใหญ, ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2538),59. 

 

 Allan C. Ornstein (Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 5th ed.) กลาววา 
การออกแบบหลักสูตรมีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ การวางแผนหลักสูตร การออกแบบ
หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร SU Model สุเทพ 
อวมเจริญ (2555: 22-24) ระบุวาการพัฒนาหลักสูตรมีองคประกอบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 14    รูปพื้นฐานของหลักสูตร 

ที่มา: SU Model สุเทพ อวมเจริญ (2555: 22-24) 
 

 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสรุปไดวาหลักสูตรมีองคประกอบที่สําคัญ  คือ
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร แผนการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรูของผูเขาเรียน  
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ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ หลักสูตรแบบฐานเน้ือหา (Content-based 

Curriculum) กับหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) โดยหลักสูตรท้ัง    
2 ประเภทมีความแตกตางกันหลายประการดังนี้ 

 1.  หลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based Curriculum) ใชฐานของเวลา (Time-

Based) ขณะท่ี หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) และใชฐานของ
สมรรถนะการทํางาน/ผลงาน(Performance-Based) 

 2.  หลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based Curriculum) เนนอัตราการทํางานเปนไป
ตามกลุม (Group Paced) หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) และเนน
อัตราการทํางานเปนแบบรายบุคคล (Individually Paced) 

 3.  การจัดการเรียนการสอนของครูสําหรับหลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based 

Curriculum) จะสะดวกและใชเวลาที่แนนอน เนื่องจากใชอัตราการทํางานแบบกลุม การกํากับดูแล
การปฏิบัติงานใช เวลาเทา ท่ีกรอบเวลากํ าหนดไว  ขณะท่ีหลักสูตรแบบฐานสมร รถนะ 
(Competency-based Curriculum) การจัดการเรียนการสอนอาจไมสะดวกเน่ืองจากใชเวลาของ
นักเรียนที่ไมแนนอนและจะตองสละเวลากับนักเรียนเปนรายบุคคล การกํากับดูแลอาจยุงยาก
เน่ืองจากนักเรียนแตละคนจะใชเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 4.  หลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based Curriculum) มีผลปอนกลับที่ลาชาทําให
การปรับปรุงเน้ือหาและวิธีสอนกระทําไดลาชาดวย เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ระบบน้ีคือแผนการเรียนแบบ Day Release ชวงเวลาเสร็จสิ้นรายวิชาจึงเปนภาคเรียน ขณะท่ี 
หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) มีผลปอนกลับโดยพลันทําให    
การปรับปรุงเน้ือหาและวิธีสอนสามารถกระทําไดทันที เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับระบบนี้คือแผนการเรียนแบบ Block (Day) Release สําหรับแตละงานเฉพาะอีกทั้งชวงระยะเวลา
เสร็จสิ้นรายวิชาก็ใชเวลาสั้น 

 5.  หลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based Curriculum) มีการใชตํารา หรือสมุดงาน
โดยการสอนสัปดาหละคร้ังตลอดภาคเรียน ทําใหครูผูสอนมีภาระไมมากนักในการเตรียมการสอน
ลวงหนา ขณะที่หลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ใชมอดูลและวัสดุ
สื่อการเรียนการสอนท่ีตองสอนตอเนื่องในชวงระยะสั้นๆ ทําใหครูตองเตรียมการสอนทั้งวิชา
ลวงหนาใหแลวเสร็จกอนในชวงสั้นๆ เชนกัน อีกทั้งมีปริมาณงานท่ีตองทําลวงหนาใหครบท้ังวิชา 
จึงทําใหครูตองรับภาระหนัก 
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 6. จุดประสงคการเรียนรูตามหลักสูตรบนฐานเน้ือหาใชการแยกเนื้อหา ออกเปน 
หนวยการเรียนรู (Learning Unit) แลวแยกหนวยการเรียนรูเปน หัวขอ (Topic) และเขียนดวย
จุดประสงคทั่วไป (General Objective) จากน้ันแยกหัวขอเปน หัวขอยอย (Subtopic) เขียนดวย
จุดประสงคเฉพาะ หรือ พฤติกรรมเฉพาะ (Specific Objective หรือ Behavioral Objective)ทําใหเกิด
จุดประสงคเฉพาะมากมาย ไมมีจุดหมายของการนําแตละจุดประสงคไปใชชัดเจน แตจะเหมาะท่ี
เปนแบบฐานกวาง (Broad-based) ขณะที่จุดประสงคการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะใชการแยกงาน
หลักหรือหนาท่ี (Duty) ออกเปนงานเฉพาะ (Task) โดยมีจุดประสงคเดียว เรียกวา กฤตกรรม
ปลายทาง (TPO, Terminal Performance Objective) แลวแบงงานเฉพาะออกเปน 2-4 งานยอย 
(Element) และกําหนดจุดประสงค หรือกฤตกรรมยอยของแตละงานยอย (Enabling Objective)     
ในแตละงานยอยยังแยกออกเปนข้ันตอน (Step) การทํางานแลวกําหนดเปนพฤติกรรมหรือ
จุดประสงคเฉพาะ (Specific Objective) ซึ่งจะประกอบกันเปนกระบวนการจนเสร็จสิ้นสูปลายทาง 

 7.  หลักสูตรแบบฐานเนื้อหา (Content-based Curriculum) มีการประเมินผลแบง        
อิงกลุม วัดผลสัมฤทธิ์โดยการจัดลําดับความรูความสามารถ เรียงจากมากไปหานอยอาจแปลง
คะแนนเปนคะแนนมาตรฐานแลวตัดเกรดตามชวงคะแนน เชน A, B,C, D และ F ขณะท่ีหลักสูตร
แบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ประเมินผลแบบอิงเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์โดย
เทียบกับเกณฑมาตรฐานซี่งเปนอัตราการทํางานปกติ (Normal Pace) ของผูเรียนผูเขารับ             
การฝกอบรมที่ไมใชอัตราของมืออาชีพ เชน เวลามาตรฐานของพิมพดีด 50 คําตอนาที ถาพิมพได 
40 คําตอนาทีแสดงวามี ดรรชนีสมรรถนะ (Performance Index) เทากับ 0.8 หรือถาพิมพได 60 คํา
ตอนาที จะมีดรรชนีสมรรถนะเทากับ 1.2 ดรรชนีเหลาน้ีอาจแปลงเปนเกรด A, B, C.. ได แต        
การแปลความหมายอาจตางกัน 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  

 มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไวตามแนวคิดท่ี
แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  

 Ralph Tyler,(1949), The Steps of Curriculum Development, accessed 19 

December 2009, available from http//www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp. ไดนําเสนอรูปแบบ 

การพัฒนาหลักสูตรไวในหนังสือ Basic Principles of Curriculum and Instruction เปนรูปแบบท่ี
ไดรับการยอมรับและรูจักกันดีในช่ือของวิธีแนวทาง-จุดหมายปลายทาง (Means-ends Approach) 

ซึ่งมีหลักการวา ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนน้ันควรจะตอบคําถามพื้นฐาน  4 ประการ
ตอไปนี้คือ  
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 1.  มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่ควรแสวงหา  
 2.  มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางท่ีควรจัดข้ึนเพ่ือชวยใหบรรลุจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาท่ีกําหนดไว  
 3.  จะจัดประสบการณทางการศึกษาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร  

 4.  จะทราบไดอยางไรวาจุดมุงหมายดังกลาว ไดบรรลุตามที่กําหนดไว  
 จากคําถามท้ัง 4 ของไทเลอรนี้ สามารถนํามากําหนดเปนข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร  

4 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา  
 ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือกประสบการณ  
 ขั้นตอนที่ 3 จัดลําดับประสบการณ และ 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 

  

 ไทเลอรเนนความสําคัญของการกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษาเปนอันดับแรก  

เพราะเปนหัวใจสําคัญของการไดมาซึ่งคําตอบอีก 3 ขอถัดมา โดยการกําหนดจุดมุงหมายสามารถ
พิจารณาขอมูลพื้นฐานจากแหลงตาง ๆ 3 แหลง คือ ผูเรียน สังคม และนักวิชาการ ซึ่งจะชวยใหได
จุดมุงหมายช่ัวคราวกอน ตอมาจึงใชหลักปรัชญาและหลักจิตวิทยาการเรียนรูมากลั่นกรอง
จุดมุงหมายช่ัวคราวเหลาน้ัน ซึ่งจะทําใหไดจุดมุงหมายท่ีแทจริงมาใชเปนแนวทางในการคัดเลือก
และจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผลตามลําดับ รูปแบบพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร
แสดงในภาพประกอบ 

 

ภ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15   ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบแนวคิดของไทเลอร 
ที่มา: Tyler W. Ralph, The Steps of Curriculum Development (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1949),3.  
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 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา  
 Taba Hilda ไดเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบ  ที่เนนวิธีจากระดับ

ลางไปสูระดับบน หรือ Grass-roots Approach มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับขั้นตอน
ของไทเลอร แตตางกันท่ีไทเลอรคอนขางเสนอวิธีการท่ีเปนระดับบนสูระดับลาง  หรือ Top-down 

ทาบาเชื่อวาการพัฒนาหลักสูตรท่ีเร่ิมจากระดับบนหรือการสั่งการของผูบริหารไมใชวิธีการพัฒนา
หลักสูตรท่ีดี การพัฒนาหลักสูตรควรเร่ิมจากระดับลาง หรือครูผูสอนซึ่งเปนผูนําหลักสูตรไปใช
จริง เปนผูที่อยูติดกับขอมูลพื้นฐานจริงมีความเหมาะสมมากกวาข้ันตอนท่ีพัฒนาหลักสูตร ดังน้ัน
การพัฒนาหลักสูตรของทาบา มี 7 ขั้นตอน ดังนี ้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสํารวจความตองการ  

 นักพัฒนาหลักสูตรหรือครูผูสอนเปนผูสํารวจความตองการทางการเรียนจากกลุม
ผูเรียนโดยทําการวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนแตละคน  ในดานขอมูลพื้นฐาน ขอบกพรอง และ
ความแตกตางระหวางบุคคล  

 ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมาย  

 ภายหลังจากการไดระบุถึงความตองการของนักเรียนพรอมกับวิเคราะหลักษณะของ
ผูเรียนแลว ครูผูสอนจะใชขอมูลเหลาน้ีมากําหนดเปนจุดมุงหมาย  เพื่อเปนแนวทางสําหรับ         
การพัฒนาหลักสูตรขั้นตอไป  

 ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกเน้ือหา  
 จุดมุงหมายท่ีไดกําหนดไวจะเปนแนวทางในการเลือกเนื้อหา  ซึ่งเน้ือหาท่ีคัดเลือกมา

จะตองเหมาะสมและมีความสําคัญกับผูเรียน  

 ขั้นตอนท่ี 4 การจัดลําดับเน้ือหาวิชา  
 เมื่อครูไดเนื้อหามาแลวจะตองจัดลําดับเนื้อหาวิชาเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของ

ผูเรียน เชน วุฒิภาวะ ความพรอม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน  

 ขั้นตอนท่ี 5 การเลือกประสบการณการเรียนรู  
 เมื่อจัดลําดับเนื้อหาแลว ครูจะทําการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ี

สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและสภาพผูเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดลําดับประสบการณ  
 ครูผูสอนเปนคนตัดสินใจจัดลําดับกิจกรรมการเรียนรู  โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางผูเรียน  
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 ขั้นตอนท่ี 7 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีประเมินผล  

 นักพัฒนาหลักสูตรจะชวยในการตัดสินใจวามีจุดมุงหมายขอใดบางท่ีผูเรียนไดบรรลุ  
สวนครูผูสอนจะชวยในการคัดเลือกเทคนิควิธีการประเมินที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  

 ทาบาอธิบายเพิ่มเติมวา หลังจากประเมินหลักสูตรแลวควรตรวจสอบความสมดุลและ
ความสอดคลองระหวางข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบความคงท่ีขององคประกอบที่
บรรจุอยูในหนวยเรียน สัดสวนของกิจกรรมการเรียนรู ตลอดทั้งความสมดุลของรูปแบบและ
กิจกรรมการเรียนรู (อางถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 133-134) 

 
 

ภาพที่ 16   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
ที่มา: Peter E. Oliva, Developing the Curriculum (Boston: Pearson Education Inc., 2009),4. 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอาชีพดานอาชีวศึกษา และการวิเคราะหอาชีพแบบ 

DACUM Developing a Curriculum  

 Adam (1975) และกฤษมันต วัฒนาณรงค (2553) กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะและหลักสูตรที่เรียกวา DACUM Process 

 DACUM แตเดิมน้ันใชกับโครงการทดลองของกรมแรงงานและคนเขาเมืองใน
ประเทศแคนาดา (Experimental Projects Branch of the Department of Manpower and  
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Immigration in Canada)  และบรรษัทการศึกษาทั่วไปแหงนิวยอรก (General Learning Corporation  

of  New  York)  และในชวงทศวรรษ ค.ศ.1960  หลักดาคัม  นี้มีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะห
ความตองการเก่ียวกับการฝกอบรมและออกแบบการฝกอบรมในแงของโปรแกรมการฝกอบรม
อาชีพ 

 The DACUM มีกรอบแนวคิดวา  
 1.  ภาระงาน (Job) สามารถนํามาอธิบายไดในรูปแบบของหนาท่ี (Duties) และงาน 

(Tasks) ที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดโดยผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

 2.  ผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ เปนผูที่สามารถอธิบายภาระงาน (Job) ไดดีกวาผูอื่น 

 3.  เราสามารถวิเคราะหงาน(Tasks) และระบุความรู ทักษะและทัศนคติที่ผูปฏิบัติงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญตองมีเพื่อทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ตามแนวคิดของ  DACUM การพัฒนาหลักสูตรบนฐานสมรรถนะมีขั้นตอน              
การดําเนินการ ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหความตองการจําเปน 

 เปนข้ันตอนการระบุงานตามหนาท่ี  และจัดลํากับความสําคัญของหนาท่ีและงาน      
ตาง ๆ ซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาหลักสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหงานหรืออาชีพ (Job/Occupational Analysis)  
 เปนขั้นตอนการวิเคราะหงาน หรือ อาชีพ ซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาหลักสูตร 

 ขั้นตอนท่ี 3 ทานสอบงาน 

 เปนข้ันตอนของการจัดลําดับของงานโดยพิจารณาจากหลักเกณฑบางประการ  เชน 
ตามความสําคัญ ความยาก งาย หรือความถี่ เปนตน 

 ขั้นตอนท่ี 4 การคัดเลือกงาน 

 เปนข้ันตอนการคัดเลือกงานท่ีจะนําไปพัฒนาตอยอดเปนหลักสูตรหรือโปรแกรม      
การฝกอบรม 

 ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหงาน 

 ขั้นตอนน้ีคลายคลึงกับการตรวจสอบ “บทบาทการทํางานหลัก” (Key Work  Roles)  
ที่มีอยูในกระบวนการของ “การวิเคราะหงานตามหนาท่ี” (Functional  Analysis) โดยเปนข้ันตอน
ของการวิเคราะหแยกแยะองคประกอบของงานออกเปนสวนตาง ๆ ไดแก 

 1.  ขั้นตอน 

 2.  ความรู ทักษะและทัศนคติ 
 3.  เคร่ืองมือหรืออุปกรณพิเศษ (หากมี) 



 

 

93 

 4.  ขอกําหนดดานความปลอดภัยที่สําคัญ (หากมี) 
 5.  เงื่อนไขและมาตรฐาน 

 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทําสมรรถนะ 

 เปนข้ันตอนของการแปลงองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหงานลงสูรูปแบบของ
สมรรถนะ 

 ขั้นตอนท่ี 7 การพัฒนาหลักสูตรและเอกสารหรือสื่อประกอบการเรียนการสอน 

 เปนขั้นตอนการพัฒนามอดูลที่สอดคลองกับสมรรถนะที่กําหนดข้ึน 

 ขั้นตอนท่ี 8  การเร่ิมการอบรมหรือการเรียนการสอน 

 เปนขั้นตอนการนํามอดูลที่พัฒนาข้ึนไปจัดการอบรมหรือจัดการเรียนการสอน 

 ขั้นตอนท่ี 9  การประเมินสมรรถนะ 

 เปนขั้นตอนที่คลายคลึงกับการประเมินหลักสูตรท่ัวไป คือเปนขั้นตอนของการพัฒนา
เคร่ืองมือและวิธีการประเมินสมรรถนะของผูเรียน และประเมินตามท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17   กระบวนการวิเคราะหอาชีพแบบ DACUM 

ที่มา: Norton and Mitchell. DACAM Competency Profile for: Marriage and Family Therapist 

(Public or Community Mental Health Services), Ovoville: Butte College-RHORC,1985, accessed 

10 October 2009, available from http://www.dacumohiostate.com. 
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 อยางไรก็ตาม หลักการของ DACUM  ไมเนนความสําคัญเหมือนกับการวิเคราะหงาน
ตามหนาท่ี (Functional  Analysis) และอาจเปนการวิเคราะหภาระงาน(Task-based) ซึ่งมีความเสี่ยง
วาการวิเคราะหดังกลาวจะไมครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติงานท้ังหมด และอาจกอใหเกิดความ  
ทาทายกับการประยุกตใชอยางกวางขวาง   

 ดังน้ัน ในการจัดทําสมรรถนะและหลักสูตร หลักการของ  DACUM จึงควรใช
ประกอบกับแนวคิดการวิเคราะหหนาท่ีของแตละงานหรืออาชีพ  หรือการวิเคราะหขอบเขตของ
อาชีพตางๆ  รวมท้ังอาจจําเปนตองมีขั้นตอนการดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือใหมั่นใจวาการวิเคราะห
แยกแยะองคประกอบของงานและการกําหนดขอบเขตของความสามารถหลักในการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะมีความครอบคลุม ครบถวน 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส  

 Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30, อางถึงใน Peter E. Oliva, 2009: 135-136) ได
เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีคํานึงถึงความสัมพันธของแตละองคประกอบในระบบการ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรน้ีเร่ิมจากการกําหนดเปาหมายของการศึกษาและ
จุดมุงหมายเฉพาะท่ีตองการใหประสบผลสําเร็จ การกําหนดเปาหมายทางการศึกษามีสิ่งท่ีตองการ    

4 ประการ คือ ขอมูลการพัฒนาบุคคล ลักษณะทางสังคม ทักษะการแสวงหาความรู และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปาหมายทางการศึกษาและจุดมุงหมายเฉพาะจะเปนแนวทางในการออกแบบ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล  

 ขอดีของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรน้ีอยูที่การวางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางเปน
ระบบ ชวยใหมองภาพของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยางครบวงจรทั้งระบบการวางแผน
หลักสูตร ระบบการนําหลักสูตรไปใช และระบบการประเมินผล ซึ่งรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของไทเลอร และทาบา จะมุงเนนเฉพาะการวางแผนหลักสูตรเปนสําคัญ  
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ภาพที่ 18   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร อเล็กซานเดอร และเลวิส 

ที่มา: Saylor J.G., and Alexander, Planning Curriculum for Schools. New York: Holt Rinehart and 

Winston, 1974),95. 

 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา Oliva, P.E (2009: 137-140)  

 เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนถึงความสัมพันธของการออกแบบหลักสูตร
และการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน นับวาเปนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีกลาวถึงข้ันตอน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอยางละเอียดอีกรูปแบบหนึ่ง  โอลิวากําหนดข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรเปน 12 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปรัชญา จุดมุงหมาย และความเช่ือเกี่ยวกับการเรียนรู  
 ขั้นตอนที่ 2-4 การวิเคราะหความตองการท่ีแทจริงของสังคมและผูเรียนเพื่อนํามา

กลั่นกรองใหไดเปาหมายและจุดมุงหมายเฉพาะของหลักสูตร  

 ขั้นตอนที่ 5 การบริหารหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช  
 ขั้นตอนท่ี 6-9 การกําหนดเปาหมายการเรียนและจุดประสงคการเรียนรูคัดเลือก

กิจกรรมและประสบการณการเรียนรู กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียน  

 ขั้นตอนที่ 10 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีวางแผนไว  
 ขั้นตอนท่ี 11-12 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

ทั้งระบบขอดีของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวาอีกประการหนึ่ง คือ การระบุขอมูล
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ปอนกลับเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร ชวยใหมองภาพการพัฒนาหลักสูตรอยางครบวงจร
ซึ่งตองมีการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 
ที่มา: Peter E. Oliva, Developing the Curriculum (Boston: Pearson Education Inc., 2009),20. 
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 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษใหญ (2554: 59)  

 วิชัย วงษใหญ (2554) เสนอรูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี ในข้ันตอนของการออกแบบหรือคัดเลือกประสบการณการเรียนรู แนวคิด Bloom’s 

taxonomy ของ Bloom   และคณะเปนแนวคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบประสบการณการเรียนรูได 

 Bloom   และคณะ กําหนดพิสัยของการเรียนรูวาประกอบดวย พุทธิพิสัย    (Cognitive 

Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และการเรียนรูใน
แตละพิสัยยังสามารถแบงเปนหลายระดับที่แตกตางกัน เรียกวาแบงตามระดับ  Taxonomy  คือ 
ความลึกหรือความยากในการสรางพฤติกรรม ดังนี้ 

1. พุทธิพิสัย    (Cognitive Domain) ระดับ Taxonomy ในพุทธิพิสัย อาจแบงออกไดเปน  6  
ระดับเรียงจากงายไปหายากไดดังตอไปนี้ 

1.1 ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ต่ําสุดของการใชพฤติกรรมทางดานสมอง  เปน
เร่ืองของการใชความจําเน้ือหาความรูตางๆ  ใชพฤติกรรมทางดานการทองจํา  ผูเรียนรับรูสิ่งใดก็
จดจําสิ่งน้ันเอาไว  เชน  การเรียนรูชื่อ  คําศัพท  สูตร  กฎ  และสัญลักษณตางๆ  เปนตน 

 

ภาพที่ 20  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนตามกรอบแนวคิดของวิชัย วงษใหญ 
ที่มา:  วิชัย วงษใหญ, ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538),25. 

 

 ทั้งน้ี ในข้ันตอนของการออกแบบหรือคัดเลือกประสบการณการเรียนรู แนวคิด 
Bloom’s taxonomy ของ Bloom   และคณะเปนแนวคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อเปนแนวทาง
ในการออกแบบประสบการณการเรียนรูได 
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  Bloom  and others กําหนดพิสัยของการเรียนรูวาประกอบดวย พุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และการเรียนรูใน
แตละพิสัยยังสามารถแบงเปนหลายระดับที่แตกตางกัน เรียกวาแบงตามระดับ  Taxonomy  คือ 
ความลึกหรือความยากในการสรางพฤติกรรม ดังนี้ 

 1.  พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ระดับ Taxonomy ในพุทธิพิสัย อาจแบงออกได
เปน 6 ระดับ เรียงจากงายไปหายากไดดังตอไปนี้ 

  1.1  ระดับความรู (Knowledge) เปนระดับที่ต่ําสุดของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมอง  เปนเร่ืองของการใชความจําเน้ือหาความรูตาง  ๆ  ใชพฤติกรรมทางดานการทองจํา  ผูเรียน
รับรูสิ่งใดก็จดจําสิ่งนั้นเอาไว  เชน  การเรียนรูชื่อ  คําศัพท  สูตร  กฎ  และสัญลักษณตาง ๆ  เปนตน 

  1.2  ระดับความเขาใจ (Comprehension) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองท่ีสูงข้ึน  ผูเรียนเร่ิมเรียนรูในสิ่งท่ีตองใชความคิด การพิจารณา การเปรียบเทียบ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในความหมายของเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  เชน  เขาใจในหลักการ  กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ  เปนตน 

  1.3  ระดับการนําไปใชงาน (Application) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองท่ีสูงข้ึนหลังจากท่ีผูเรียนมีความเขาใจแลว  ยอมจะตองนําสิ่งท่ีเรียนน้ัน  ไป ใชงานใน
สถานการณที่ใกลเคียงได เชน การคํานวณ โจทยคณิตศาสตร การอานคาเคร่ืองมือวัดตาง ๆ เปนตน 

  1.4  ระดับการวิเคราะห (Analysis) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดานสมองท่ี
ซับซอนมากข้ึนดวยการใชความคิดในการพิจารณาใหลึกซึ้ง แยกแยะ วิเคราะหรายละเอียด  
สามารถจําแนกแยกยอยเน้ือหาความรูที่เรียนได  เชน  การวิเคราะหเหตุผล การจําแนกองคประกอบ
ตาง ๆ เปนตน 

  1.5  ระดับการสังเคราะห  (Synthesis) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองข้ันสูงข้ึนอีกระดับหน่ึงเปนการใชความสามารถในการคิดคน  อาจเปนการรวบรวมความรู
และประสบการณตาง ๆ มาประยุกตใชในการแสวงหาสิ่งใหม เชน การออกแบบเคร่ืองจักรเปนตน 

  1.6  ระดับการประเมินผล  (Evaluation) เปนระดับของการใชพฤติกรรมทางดาน
สมองข้ันสูงสุด  เปนการใชความสามารถในขั้นของการตัดสินใจ การวินิจฉัยในคุณคาของสิ่งตาง ๆ  
การประเมินไดวาสิ่งใดดี หรือ ไดผลมากนอยเพียงใด  เชน การวิจัย  การประเมินคุณคาของ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบไว การตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ 
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ภาพที่ 21   รูประดับการเรียนรู 
ที่มา: Bloom’s Taxonomy, Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student 

Learning (New York: McGraw-Hill, Inc., 1971,80. 

 2.  จิตพิสัย (Affective Domain) ที่ระดับ Taxonomy 5 ระดับ  ดังนี้ 
  2.1  ระดับการยอมรับ (Receiving) เปนระดับของพฤติกรรมดานจิตใจในการจะเปด

ชองการรับรู มีความตั้งใจท่ีจะเอาใจใสตอสิ่งเรา  เชน การฟงอยางต้ังใจ รับรูความสําคัญของ       
การเรียน  หรือการยอมรับในสิ่งตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเร่ิมจากการยอรับในตัวผูสอนดวย 

  2.2  ระดับการตอบสนอง (Responding) พฤติกรรมในระดับน้ีหมายถึงระดับที่
ผู เรียนมีความเต็มใจที่จะมีสวนรวมดวย ผู เรียนไมเพียงแตเอาใจใสตอสิ่งเราเทาน้ัน  แตยัง
ตอบสนองดวยความเต็มใจอีกดวย  เชน การเต็มใจอานหนังสือเกิดกวาท่ีกําหนด  การอานเพราะ
อยากอาน  เขาช้ันเรียนดวยความเต็มใจ หรือยินดีสนับสนุนและกระทํากิจกรรมตาง  ๆ  เพราะ
อยากจะทํา เปนตน  มีความใฝฝนอยากจะแสวงหาและมีความสนุกในกิจกรรมตา งๆ 

  2.3  ระดับคานิยม  (Valuing)  เปนระดับพฤติกรรมดานจิตใจในการตระหนัก  หรือ
มีความรูสึกในคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่ผูเรียนไดพบ เห็นดีเห็นงาม และยึดถือไวเปนคานิยม เปนระดับ
ที่ผูเรียนมีทัศนคติที่ดี  และมีความซาบซึ้ง  คานิยมของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามปริมาณ
การยอมรับในคุณคาวาจะมองเห็นสวนดีกันมากนอยเพียงใด  หากยอมรับมากศรัทธา  และยินดี
ตอบสนองมาก  ก็จะเห็นคุณคาและเกิดเปนคานิยมไดมาก เชน แสดงตนวาเช่ือถือ  ชื่นชม  หรือถือ
เปนภาระความรับผิดชอบของตน เปนตน 

ความรู 

ความเขาใจ 

การนําไปใช 

การวิเคราะห 

การสังเคราะห 

การประเมินผล 
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  2.4  ระดับการจัดระบบคานิยม (Organizing) เปนระดับพฤติกรรมดานจิตใจที่
สูงข้ึน  มีการยอมรับ เห็นคุณคา  และเกิดเปนคานิยมในสิ่งตาง  ๆ  มากข้ึน ยอมจะมีการจัดระเบียบ
คานิยมทางจิตใจ  โดยคํานึงถึงความสัมพันธและโครงสรางของคานิยมเหลาน้ัน  เชน  รูถึงความ
จําเปนในสิ่งตาง  ๆ   รูบทบาทในการวางแผน   มีความรับผิดชอบ เขาใจและรับรูขีดกําลัง
ความสามารถหรือรูจักวางแผนชีวิตเปนตน 

  2.5  ระดับการมีลักษณะนิสัย (Characterizing)  เปนระดับสูงสุดของพฤติกรรมดาน
จิตใจท่ีพัฒนาข้ึนจากการจัดระบบคานิยม คือเมื่อแตละคนมีคานิยมใดแลว  คานิยมเหลาน้ันก็จะ   
กอข้ึนเปนระบบท่ีสามารถควบคุมใหบุคคลน้ันแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละคน เปนลักษณะนิสัย  เชน  มีความตระหนักในดานความปลอดภัยอยูเสมอ  แสดงความ
เชื่อมั่นในตนเอง แสดงความขยัน ตรงตอเวลา หรือมีระเบียบวินัยที่ดี เปนตน 

 3.  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ระดับ Taxonomy ในทักษะพิสัยแบงเปน         
5 ระดับ ดังนี้ 

  3.1  ระดับการเลียนแบบ (Imitation) เปนระดับของพฤติกรรมทางดานทักษะ 
ขั้นตนในลักษณะของการสังเกตทักษะและพยายามลอกเลียนแบบในการเรียนรูทักษะฝมือนั้น  เชน 
การคัดลาดมือตามแบบอยาง การเขียนรูปตามแบบ การฝกตะไบผิวราบตามแบบอยางท่ีแสดง      
เปนตน 

  3.2  ระดับการลงมือทําตามแบบ  (Manipulation)  เปนระดับของพฤติกรรมดาน
ทักษะข้ันสูงข้ึน  มีการใชทักษะฝกมือมากขึ้น  เปนการลงมือทําโดยใชทักษะตามการสอนมากขึ้น
กวาการสังเกตในระดับแรก เชน การลงมือฝกหัดทักษะฝมือในการวาดรูป การเขียนแบบ การตะไบ  
และการเชื่อมตอโลหะตาม ตัวอยางตอไป 

  3.3  ระดับความแมนยํา (Precision)  เปนระดับของการแสดงพฤติกรรมดานทักษะ
ฝมือเฉพาะอยางดวย  ความเที่ยงตรง ถูกตอง  แมนยํา  และมีความรวดเร็วมากข้ึน เชน  การฝก
พิมพดีดใหเร็วและถูกตองใชเลื่อยไฟฟาไดอยางชํานาญ  และปลอดภัย  ตะไบผิวชิ้นงานใหไดฉาก
และไดขนาดดวยความรวดเร็วเปนตน 

  3.4  ระดับความตอเนื่อง (Articulation) เปนระดับการแสดงพฤติกรรมดานทักษะ
ฝมือที่มีการรวมทักษะมากกวาหน่ึงเขาในงานเดียวกัน และมีการปฏิบัติตามลําดับกันอยางมีการ
ประสมประสานที่ดี  เปนลักษณะของทักษะทางกลามเน้ือตอเนื่อง  เชน  การเตนรําใหถูกจังหวะ
การฝกวายนํ้า  การขับรถยนต  การตะไบช้ินงานฐานยึดปากกา  หรือการซอมมอเตอรไฟฟา  เปนตน 
ซึ่งลักษณะของการรวมทักษะพ้ืนฐานหลาย ๆ  ทักษะมาใชในงานเดียวกัน  และอาจตองใชเนื้อหา
ความรูทางทฤษฏีมารวมดวย 
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  3.5  ระดับการกระทําจนเคยชิน (Naturalization)  เปนระดับของการใชทักษะรวม
อยางตอเน่ืองดวยความคลองแคลว เปนไปตามลักษณะธรรมชาติ  และกลายเปนอัตโนมัติจนเคยชิน  
ฝกงานจนถึงระดับของการมีความชํานาญงาน เชน ซอมมอเตอรไฟฟาอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  ผลิตแบบหลอพลาสติกไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือรูจักสรางวิธีการใหม  ๆ  ใน    
การปฏิบัติงานตาง ๆ เปนตน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน  

ความหมายของระบบการเรียนการสอน 

 Glaser  กลาววาระบบการเรียนการสอนประกอบดวยจุดประสงคการสอน        การ
ประเมินสถานการณของผูเรียนกอนสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอน และขอมูลปอนกลับ  

 Kemp  ระบุสวนประกอบของระบบการเรียนการสอนท่ีมีทิศทางไปในทํานองเดียวกับ 

Glaser แตมีขั้นตอนรายละเอียดมากกวารูปแบบของ Glaser โดยระบบการเรียนการสอนของเคมพ 
ประกอบดวย  

 1.  กําหนดหัวขอที่จะสอนและเขียนจุดประสงคทั่วไป  
 2.  ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน  
 3.  ระบุจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  
 4.  กําหนดเน้ือหาวิชาที่สนับสนุนจุดประสงคในแตละขอ  
 5.  ทดสอบเพ่ือจัดความรูความสามารถกอนสอน  
 6.  เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอนเพื่อจะนําเน้ือหาวิชาไปสู

จุดหมายปลายทางที่วางไว  
 7.  ประสานงานเร่ืองตาง ๆ  เชน การเงิน บุคลากร อาคาร สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช

ตาง ๆ และดําเนินการปฏิบัติตามแผนการท่ีกําหนดไว  
 8.  ประเมินผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงไร และ  
 9.  พิจารณาแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน 

 เนิรค และเยนตรี กําหนดระบบการเรียนการสอนเปนหกสวนคลายคลึงกับรูปแบบของ 
Kemp แตขาดสวนที่เปนแหลงวิชาการและบริการสนับสนุน คือ  

 1.  การกําหนดเปาหมาย  
 2.  การวิเคราะหกิจกรรม  
 3.  การกําหนดกิจกรรม  
 4.  การดําเนินการสอน  
 5.  การประเมินผล และ  
 6.  การปรับปรุงแกไข   
 เยอรลาซ และอีลี (Gerlach and Ely, 1971) กําหนดสวนประกอบของระบบการเรียน

การสอนเปน 6 สวน คือ  
 สวนแรก เปนการกําหนดจุดประสงค  
 สวนที่สอง เลือกเน้ือหาวิชา  
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 สวนที่สาม ประเมินพฤติกรรมกอนสอน  
 สวนที่สี่ ดําเนินการสอนซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากลยุทธการสอน จุดกลุมผูเรียน

จัดเวลาเรียน จัดหองเรียน และเลือกแหลงวิทยาการ  
 สวนที่หา ประเมินผลการเรียน  
 สวนสุดทาย วิเคราะหขอมูลปอนกลับ โดยมีความสัมพันธของสวนประกอบ 

 คลอสไมร และริพเพิล (Klausmeir and Ripple, 1971) กําหนดสวนประกอบของระบบ
การเรียนการสอนไวเจ็ดสวน คือ  

 1.  กําหนดจุดประสงคการเรียนการสอน  
 2.  เตรียมความพรอมของผูเรียน  
 3.  จัดเน้ือหาวิชาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ  
 4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 5.  ดําเนินการสอน  
 6.  จัดและประเมินผลการศึกษาและ  
 7.  พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
 จากองคประกอบของระบบการเรียนการสอนดังกลาว จะเห็นวาระบบประกอบดวย

สวนสําคัญอยางนอยสามประการ คือ  ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) กระน้ัน การกําหนดองคประกอบของระบบเพียง 3 ประการ อาจเพียงพอ เพราะไมมีสวน
ที่ควบคุมคุณภาพในการทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพ และไมมีสวนใดใหขอมูลปอนกลับวา
สมควร มีการปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใหดียิ่งข้ึนหรือไม ดังน้ัน หากจะให
การทํางานของระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ระบบท่ีมีความสมบูรณนาจะประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 5 สวน คือ  

 สวนแรก เปนตัวปอน ไดแก สวนตางๆท่ีเปนองคประกอบของระบบ  
 สวนที่สอง เปนกระบวนการดําเนินการ  ไดแก การปฏิสัมพันธ (Interaction) ของ

องคประกอบ เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
 สวนที่สาม  การควบคุม (Control) ไดแก การควบคุม การตรวจสอบเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 สวนที่สี่ เปนผลผลิตไดแก ผลลัพธ หรือจุดหมายปลายทางของการดําเนินงาน 

 สวนสุดทาย คือ ขอมูลปอนกลับ (Feed Back) ไดแก ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อจะได
ปรับปรุง แกไขใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 

 คําวา การออกแบบระบบการเรียนการสอนมีการนิยามไวตามมุมมองเก่ียวกับสถานะ
ของการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีเปนไดทั้งกระบวนการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร และ 
ความจริง ดังนี ้(Suhas R., Sindhura, K.,  2008: 1-2)  

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือกระบวนการ (Instructional System Design is 

a Process) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่มีขั้นตอน  โดยใชวิธี   
การระบบ และใชหลักการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีการเรียนการสอน  เพื่อการตัดสินใจ
ในการออกแบบระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ แตละขั้นตอนจึงมีความสัมพันธกันท้ังวัสดุ
การเรียนและกิจกรรมการเรียน ในข้ันตอนสุดทายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน        
สวนใหญจะเปนขั้นตอนของการวัดและประเมินผล 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน คือสาขาวิชา (Instructional System Design is a 

Discipline) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนสาขาวิชาท่ีประกอบดวยความรู        
ที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการอยางเปนระบบและถูกตอง 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือวิทยาศาสตร (Instructional System Design is 

a Science) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนวิทยาศาสตร ประกอบดวยขั้นตอน     
การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช การประเมินผล และการบํารุงรักษา ภายใตสถานการณที่
กําหนดไว โดยเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอนคือความจริง (Instructional System Design is a 

Reality) หมายถึง การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนความจริงท่ีสามารถพิสูจนได  เนื่องจาก
อาศัยหลักการของการใชเหตุและผล 

 นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2534: 5) กลาวถึงความหมายของการออกแบบการเรียน
การสอนวา หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนอยางเปนระบบ
ระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อตาง ๆ โดยอาศัยวิธีสอนและ
เทคนิคการสอนตาง ๆ เขามาชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้นเปนไปตามหลักการท่ียึดถือ โดย
สรุปวารูปแบบการจัดการเรียนการสอน กับระบบการจัดการเรียนการสอนมีความหมายเดียวกัน แต
ตางกันในแงของระบบยอยและระบบใหญ โดยระบบการจัดการเรียนการสอนนิยมใชกับระบบ
ใหญซึ่งครอบคลุมองคประกอบสําคัญของการเรียนการสอนโดยรวม  สวนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนนิยมใชกับระบบที่ยอยกวา เชน ระบบวิธีสอนแบบตาง ๆ และยังไดจัดองคประกอบสําคัญ
ของระบบการเรียนการสอนไว 4 สวน ซึ่งแตละสวนถือเปนระบบยอยของระบบการเรียนการสอน  
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ระบบการวางแผน /

ออกแบบการเรียนการสอน

ระบบการจัดการเรียน

การสอน

ระบบการประเมินผล

การเรียนการสอน

การปรับปรุง

การเรียนการสอน

ขอมูล

ปอนกลับ

 
 

ภาพที่ 22  ระบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี 

ที่มา: ทิศนา  แขมมณี,  “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย” (กรุงเทพฯ:  

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545),14. 
 สรุปความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอนไดวา  การจัดการสอนอยาง
มีระบบ โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีการสอน ซึ่ง
รวบรวมองคประกอบและปจจัยตาง ๆ เพื่อนําไปสูกระบวนการตัดสินใจออกแบบระบบ แลวจึงทํา
การทดลองและปรับปรุงแกไขจนใชไดผล  ซึ่งก็คือการนําไปสูความสําเร็จของการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ขณะท่ีรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอน (IM: Instructional 

Model) หมายถึง แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธในการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรม           
การเรียนรู ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีมีผูเชี่ยวชาญคิดคนขึ้น ซึ่งสังเคราะหมาจากหลักการศึกษาและ
เงื่อนไขการเรียนรู 
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กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอน 

กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนตามแบบจําลอง ADDIE 

 ADDIE เปนรูปแบบการสอนที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใชในการออกแบบและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System Approach) โดย ADDIE มาจาก
ตัวอักษรตัวแรกของข้ันตอนตาง ๆ จํานวน 5 ขั้นตอน คือ 1) Analysis 2) Design 3) Development   

4) Implementation และ 5) Evaluation โดยรายละเอียดแตละขั้นมีดังนี ้
 1.  การวิเคราะห (A: Analysis) เปนขั้นตอนแรกของรูปแบบการสอน ADDIE โดย 

การวิเคราะหจะพิจารณาในประเด็นตาง ๆ เชน คุณลักษณะของผูเรียน วัตถุประสงค ความรู ทักษะ 
และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง ปริมาณและความลึกของเน้ือหา และแหลงขอมูลที่มี ซึ่งประกอบดวย  
การดําเนินการตาง ๆ ดังนี ้
  1.1  ประเมินความตองการและผูเรียน (Assess Needs and Audience) 

  1.2  กําหนดเน้ือหาท้ังหมดและเปาหมาย (Determine Overall Content and Goals) 

  1.3  ระบุระบบนิพนธและระบบการนําสงบทเรียน (Specify Authoring and 

Delivery Systems) 

  1.4  วางแผนขอบเขตของโครงการท้ังหมด (Plan Overall Project Scope) 

  1.5  วางแผนกลยุทธการประเมินผลทั้งหมด (Plan Overall Evaluation Strategies) 

 2.  การออกแบบ (D: Design) เปนขั้นตอนท่ีดําเนินการตาง ๆ ที่จะนําไปสูเปาหมายท่ี 

ตั้งไว โดยออกแบบบทเรียนตามกลยุทธที่ไดจากข้ันตอนการวิเคราะหโดยพิจารณาในประเด็น     
ตาง ๆ ไดแก วัตถุประสงคของบทเรียน การเรียงลําดับเนื้อหา  วิธีการนําเสนอเน้ือหา การเลือกใช
สื่อและการนําเสนอแบบทดสอบ เปนตน ซึ่งประกอบดวยการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1  เขียนวัตถุประสงคแตละหนวย (Write Objectives by Unit) 

  2.2  ระบุการปฏิสัมพันธของบทเรียน (Specify Instructional Interactions) 

  2.3  สรางแบบทดสอบวัดผล (Conduct Performance Test) 

  2.4  ออกแบบหนาจอและกราฟก (Screen Design and Graphic) 

  2.5  ออกแบบเทมเพลทของบทเรียน (Screen Templates Design) 

  2.6  เขียนผังงานบทเรียน (Write Lesson Flowcharts) 

  2.7  เขียนบทดําเนินเรื่อง (Storyboarding) 

  2.8  สรางบทเรียนตนแบบ (Prototyping) 
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 3.  การพัฒนา (D: Development) เปนขั้นตอนท่ีนําผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนการออกแบบ 

มาดําเนินการจริงเพ่ือพัฒนาเปนบทเรียนตามท่ีวิเคราะหไวในข้ันตอนแรก เพื่อพัฒนาบทเรียน
ตนแบบท่ีพรอมจะนําไปทดลองใชในขั้นตอนตอไป  

 4.  การทดลองใช (I: Implementation) เปนการนําบทเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใชกับ
กลุมเปาหมายตามวิธีการที่กําหนดไว  

 5.  การประเมินผล (E: Evaluation) เปนข้ันตอนสุดทายของรูปแบบการสอน ADDIE

เพื่อประเมินผลบทเรียนและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงคุณภาพของบทเรียน 

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของกาเย และวาเยอร 
 กาเย และวาเยอร (Gagné, Briggs and Wager, 1992: 7 -81) เสนอรูปแบบสําหรับ

ออกแบบการเรียนการสอน หรือการจัดดําเนินการสอน ที่เรียกชื่อวา Gagné and Briggs Model ซึ่ง
เปนรูปแบบประเภทกําหนดผลลัพธการเรียนรู  โดยประกอบดวยขั้นตอนตาง  ๆ  สําหรับ               
การจัดระบบสภาพการณการเรียนการสอนของแตละผลลัพธการเรียนรู ซึ่งมีการดําเนินงาน 9 ขั้น
คือ  

 1. สรางความสนใจ  
 2. ฟนฟูขอมูลที่มีอยูเดิม  
 3. บอกวัตถุประสงคแกผูเรียน  
 4. นําเสนอวัสดุอุปกรณที่เปนสิ่งเรา  
 5. แนะแนวทางการเรียนรู  
 6. ใหผูเรียนแสดงความสามารถ  
 7. ใหขอมูลยอนกลับ  
 8. ประเมินการปฏิบัติของผูเรียน และ  
 9. เพิ่มความคงทนในการเรียนรู  

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของเคมพ 
 เคมพ และคณะ (Kemp Morrison and Ross, 1994: 113) นําเสนอวิธีการเชิงระบบใน

จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 9 ขั้นตอน คือ   
 1. กําหนดหัวขอที่จะสอน และเขียนวัตถุประสงคทั่วไป  

 2. ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน  

 3. ระบุจุดมุงหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม  

 4. กําหนดเน้ือหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงคแตละขอ  

 5. ทดสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถของผูเรียนกอนท่ีจะทําการสอน    
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 6. เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาการสําหรับการเรียนการสอนเพื่อจะนําเน้ือหาวิชาไปสู
จุดมุงหมายปลายทางที่วางไว    
 7. ประสานงานในเร่ืองตางๆ เชน การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ตาง ๆ และดําเนินการไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

 8. ประเมินผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด  

 9. พิจารณาวาควรจะแกไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหดขีึ้นอยางไร  
 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของดิกส และคาเรย 
 ดิกส และคาเรย (Dick Carey and Carey, 2001: 8) เสนอรูปแบบในการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนที่รูจักกันในช่ือวา Dick and Carey Model ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ   
9 ขั้นตอน ดังนี ้
 

กําหนดวัตถุประสงค

วิเคราะหพฤติกรรม

การสอน

ระบุลักษณะ/

พฤติกรรมเบื้องตน

เขียนจุดประสงคของ

เชิงพฤติกรรม
การพัฒนาขอสอบ

พัฒนากลยุทธ

การสอน

พัฒนาและเลือกวัสดุ

การเรียนการสอน

ออกแบบและดําเนิน

การประเมินผล

ระหวางดําเนินการ

ออกแบบและดําเนิน

การประเมินผลรวม

แกไขปรับปรุง

การเรียนการสอน

 
 

ภาพที่ 23  ระบบการเรียนการสอนของ Dick and Carey 

ที่มา: Dick W., and Carry L.,  The Design of Instruction (Glenview: Scott, Foresman and  

Company, 1985),10. 

 1.  กําหนดเปาหมายของการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะหการเรียนการสอน ดานทักษะท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให
บรรลุเปาหมาย 

 3.  การพิจารณานิสัยและบุคลิกลักษณะของผูเรียน 

 4.  การกําหนดพฤติกรรมท่ีสามารถวัดได 
 5.  การกําหนดขอทดสอบ 
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 6.  การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอน 

 7.  การพิจารณาเลือกอุปกรณการเรียนการสอน 

 8.  การประเมินระหวางเรียน 

 9.  การประเมินสรุป  
 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของทิศนา แขมมณี 

 ทิศนา แขมมณี (2545: 20) เสนอรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีมี
องคประกอบที่ผูออกแบบตองพิจารณาตามลําดับขั้น 5 ประการ คือ  

 1. พิจารณาหลักสูตร ปญหาความตองการของผูเรียน ความพรอมของผูสอน  
 2. พิจารณาเน้ือหา มโนทัศน วัตถุประสงค  
 3. พิจารณาเลือกยุทธศาสตร/ยุทธวิธีในการสอน  
 4. พิจารณาเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ    
 5. พิจารณาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน   

 กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ Clark 

 แนวคิดของ Clark (2004) ระบุวา องคประกอบที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จประกอบดวย 

 องคประกอบที่ 1  ความรู (Knowledge) ผูสอนตองมีความรูในหลักสูตร วิชาหรือ
หนวยการเรียนรูหรือมอดูลที่สอน 

 องคประกอบที่ 2 สิ่งแวดลอม (Environment) ผูสอนตองมีเคร่ืองมือที่ชวยสงผาน
เน้ือหาสาระท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เชน แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมถึง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่เรียน 

 องคประกอบที่ 3 ทักษะท่ีเกี่ยวของ (Involvement Skills) ผูสอนตองรูจักผูเรียน เชน 
ชื่อ จุดหมายที่แทจริง และแรงจูงใจ เปนตน 

 กรอบแนวคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคของ Alex Osborn 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ Alex Osborn กลาววา 
การแกปญหาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเสาะหาขอเท็จจริง (Fact Finding)     
การแสวงหาแนวคิด (Idea Finding) และการแสวงหาแนวทางแกปญหา (Solution Finding) มาเปน
แนวทางในการวิเคราะหหัวขอเร่ือง และจัดเรียงหัวขอในการเรียนการสอนดวย 
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ภาพที่ 24   รูปขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
ที่มา: Alex Osborn, Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving 

(New York: Prentice-Hall, 1981),25. 

 การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูในการวิจัยคร้ังน้ี อาศัยกรอบ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler  การพัฒนาหลักสูตรแบบ DACUM รวมทั้งกรอบแนวคิด
ดานพิสัยการเรียนรูของ Bloom and others เปนกรอบแนวคิดสําคัญในการพิจารณากําหนด และ
จัดลําดับของเนื้อหาหลักสูตร ขณะที่ในข้ันตอนของการนําหลักสูตรไปประยุกตใชจะอาศัยกรอบ
แนวคิดกลยุทธการจัดการเรียนการสอนของ Dick and Carey (2001) และแนวคิดของ Clark (2004) 

ที่ระบุวา องคประกอบท่ีจะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จประกอบดวย 

 องคประกอบที่ 1  ความรู (Knowledge) ผูสอนตองมีความรูในหลักสูตร วิชาหรือ
หนวยการเรียนรูหรือโมดูลท่ีสอน 

 องคประกอบที่ 2  สิ่งแวดลอม (Environment) ผูสอนตองมีเคร่ืองมือที่ชวยสงผาน
เน้ือหาสาระท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เชน แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมถึง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่เรียน 

 องคประกอบที่ 3  ทักษะท่ีเกี่ยวของ (Involvement Skills) ผูสอนตองรูจักผูเรียน เชน 
ชื่อ จุดหมายที่แทจริง และแรงจูงใจ เปนตน 
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 รวมท้ังแนวคิดของ Alex Osborn ที่ระบุวาการแกปญหาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ     
3 ขั้นตอน ดังกลาวมาประยุกตใชในการกําหนดแผนการฝกอบรมครูผูสอนดานสมรรถนะวิชาชีพ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสอนมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีออกแบบ          
ขึ้นใหมบนฐานสมรรถนะ โดยอาศัยการอบรมอยางเปนขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

112 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  

การประเมินผลหลักสูตร 

 การประเมิน หมายถึง การศึกษาถึงขอดี คุณคา หรือความสําคัญของสิ่งใดสิ่งหน่ึง  
อยางเปนระบบ เพื่อทราบความกาวหนาของการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ 

และเพื่อทราบทรัพยากรที่ใชไปทั้งน้ี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ   
มากย่ิงข้ึน หรือเพ่ือทําใหสามารถตัดสินใจที่จะดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงกับการดําเนินการไดดี
ยิ่งข้ึน การประเมินจึงนับไดวาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญชิ้นหน่ึงของการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพ 

 ทาบา (Taba, 1962: 312) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการตัดสินใจและ 
ตัดสินคุณคาในการบรรลุของจุดมุงหมายทางการศึกษา 

 ครอนบาค (Cronbach, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อใชขอมูลเหลานั้นตัดสินใจ เกี่ยวกับโครงการน้ันๆ 

 สคริฟเวน (Scriven, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ การตรวจสอบคุณคาของโครงการ 

ซึ่งการประเมิน จะตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ   
ที่กําหนดไว 

 สเต็ก (Stake, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ การบรรยายและตัดสินโครงการโดย     
การพิจารณาถึงความสัมพันธ และความสอดคลองของขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน กระบวนการ 

และผลที่ไดรับจากโครงการ 

 โพรวาส (Provus, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการ
พิจารณาความสอดคลองของสิ่งที่เกิดขึ้นกบัมาตรฐานของโครงการท่ีกําหนดไว (Provus, M., 1971) 

 อัลคิน (Alkin, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการศึกษาคนควาหาความจริง
โดยอาศัยขอมูลที่เหมาะสม และการวิเคราะหขอมูล เพื่อการสรุปรายงานใหผูมีอํานาจ หรือผูบริหาร 

ตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม 

 สตัฟเฟล บีม (Stufflebeam, n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการของการ
พัฒนาการไดมาตลอดจนการเตรียมขอมูลหรือขอสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อใชในการตัดสินใจ  

และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม 

 คารเตอร กูด (Carter V. Good, n.d.) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผล 

ของกิจกรรมภายในของการสอนท่ีเนนเฉพาะ จุดประสงคของการตัดสินใจในความถูกตองของ
จุดมุงหมายความสัมพันธ และความตอเนื่องของเน้ือหาและความสัมฤทธิ์ ของวัตถุประสงคเฉพาะ
ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผน การจัดโครงการ การตอเนื่อง และการหมุนเวียนของ
กิจกรรมตางๆ ที่จัดใหมีขึ้น 
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 เดวิส (Davis, 1978: 49) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการท่ีจะอธิบาย
และจัดกระทําขอมูล เพื่อใชเปนประโยชนในการตัดสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524: 3) กลาววา การประเมิน คือ การตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรือเปนกระบวนการสําหรับตัดสินคุณคาของโครงการท้ังดานผลิตผล  กระบวนการ จุดมุงหมาย
ของโครงการท่ีออกแบบเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย 

 วิชัย วงษใหญ (2533: 280) กลาววา การประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการเปรียบเทียบ 

ระหวางผลการใชหลักสูตรท่ีวัดไดกับวัตถุประสงคของหลักสูตรวาการปฏิบัติจริงน้ันไดผล
ใกลเคียงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

 ทิศนา แขมมณี (2535: 234) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ จุดมุงหมายในการ
ประเมินเพื่อหาคุณคาของหลักสูตรเพ่ือตัดสินความถูกตองในการวางเคาโครงและรูปแบบของ  

หลักสูตร การบริหารงานดานวิชาการดานหลักสูตร และเพื่อตัดสินผลผลิตที่ได 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 73) กลาววา การประเมินคือ การตรวจสอบวัตถุประสงค

ของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายน้ันดวยดีมากนอย 

เพียงใด 

 นิศา ชูโต (ผะอบ พวงนอย, 2540) กลาววา การประเมิน คือ การใชกระบวนการ 

วิทยาศาสตรเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริง และเช่ือถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อใหตัดสินใจไดวา
โครงการดังกลาวดีหรือไมดี อยางไร หรือเปนการคนหาผลของกิจกรรมท่ีกําหนดไววาประสบ
ผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม    

รูปแบบการประเมิน 

 สมบูรณ ชิตพงศ และคณะ (2543: 43) กลาววา รูปแบบการประเมิน (Evaluation 

Models) มีความหลากหลายในเร่ืองลักษณะ บางรูปแบบอาจเปนเพียงความคิด (Ideal) เกี่ยวกับ
ยุทธวิธีในการประเมิน บางรูปเปนเพียงโครงราง (Outline) รูปแบบการประเมินมีไมนอยกวา         

50 รูปแบบ เพราะมีการพัฒนาอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพปจจุบันท่ีเกิดข้ึน
จริงในบริบท (Contexts) แวดลอม สิ่งประเมินมีความหลากหลายไปดวย คานิยมและวัฒนธรรม
รวมท้ังการมีผลประโยชนที่เกี่ยวของกับสิ่งท่ีถูกประเมิน  ดังน้ันจึงมีการปรับปรุงดัดแปลง 

ผสมผสานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งที่ถูกประเมินหรือเปาหมายการประเมินจากรูปแบบ
การประเมินที่เกิดขึ้นมากมาย ทําใหมีการจัดกลุมรูปแบบการประเมินใหเปนหมวดหมู   
 Scriven (1967, อางถึงใน Worthen, Sanders, Fitzatrick, 1997: 14) แบงการประเมิน
เปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ Formative และ Summative  โดยการประเมินแบบ Formative เปนการ
ประเมินที่ใหขอมูลเพ่ือการพัฒนา ขณะท่ี Summative เปนการประเมินเม่ือเทียบกับหลักเกณฑที่
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สําคัญเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจ  อยางไรก็ตาม การแบงแยกประเภทของ       
การประเมินมักทําไดยากและในทางปฏิบัติมักมีการประเมินทั้งสองประเภทควบคูกันไป (Scriven 

(1967, อางถึงใน Worthen, Sanders, Fitzatrick, 1997: 16) 

 การประเมินผลหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบการประเมินของ Tyler 

 การประเมินในลักษณะน้ีมีสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 

 1.  การประเมินจะตองวัดพฤติกรรมของนักเรียน เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เปนจุดมุงหมายของการศึกษาที่ตองการใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู 

 2.  การประเมินจําเปนตองประเมินมากกวาหน่ึงคร้ัง เพื่อจะดูถึงความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการประเมิน ตั้งแตระยะเร่ิมแรกและประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ในระยะหลังเพื่อดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 ในการประเมินมีจุดมุงหมายวา 
 1.  เพื่อตัดสินวาเปาหมายของการศึกษาท่ีไดกําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็เก็บไวใช สวนใดที่ไม
ประสบความสําเร็จก็ทําการปรับปรุงแกไขหรือตัดท้ิง 

 2.  เพื่อประเมินความกาวหนาทางการศึกษา ในอันท่ีจะชวยใหเขาใจปญหาและความ
ตองการทางการศึกษาได และเพ่ือใชขอมูลนั้นเปนแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการ
ศึกษาท่ีคนสวนใหญเห็นดวยได 
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ภาพที่ 25   กระบวนการประเมินหลักสูตรของ Tyler 

ที่มา: Ralph W. Tyler,  A Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago: University of 

Chicago Press, 1964),29.  

 รูปแบบการประเมินของ Cronbach 

 การศึกษากระบวนการ (Process Studies) 

 การศึกษากระบวนการมีจุดมุงหมายในการศึกษาเหตุการณตางๆ  ที่เกิดข้ึนในระหวาง
การเรียนการสอน ซึ่งจะมีประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาโปรแกรมการเรียน         
การสอนวิธีดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเหตุการณที่ เกิดข้ึนในหองเรียน  เชน            
การสัมภาษณนักเรียน หรือใหนักเรียนบันทึกกิจกรรมในขั้นเรียนเร่ืองเก่ียวกับวิธีการสอนของครู  

หัวขอที่เรียนในขั้นเหมาะสมหรือไมเปนตน สวนน้ีเปนการประเมินผลความกาวหนาของหลักสูตร 

ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่การใชหลักสูตรกําลังดําเนินอยู 
 การวัดเจตคติ (Attitude Measures) 

 เจตคติเปนผลที่ออกมาสวนหน่ึงที่เห็นไดชัดเจนในหมูนักพัฒนาหลักสูตรเพราะเจตคติ 

ไมไดเปนแตเพียงความพอใจ หรือไมพอใจเทาน้ันแตยังหมายถึงความต้ังใจ หรือความเชื่อดวย
ดังน้ัน เจตคติจึงเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการศึกษา เชน ในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนทําใหเกิดเจตคติดานตาง ๆ ขึ้นในตัวนักเรียน และจะสงผลไปยังวิชาที่เรียนดวย ถาหาก
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นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาท่ีเรียนก็จะทําใหเกิดความสนใจอยากจะเรียนวิชาน้ันเปนตน การวัด    
เจตคติมีหลายวิธีการ เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน แตการใชแบบสอบถามมักจะ
ถูกวิจารณวาขอมูลมักจะลําเอียง (bias) และถาหากผูตอบมีจุดมุงหมายใดจุดมุงหมายหน่ึงเปนการ
เฉพาะหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของดวยแลวก็จะยิ่งเพ่ิมความลําเอียงมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม
อาจจะขจัดปญหาน้ีไดโดยการพิจารณาตีความหมายผลเฉล่ียของกลุมท่ีตอบแทนท่ีจะพิจารณา
คําตอบของแตละบุคคล 

 การวัดความสามารถทั่วไป (Proficiency Measures) 

 การวัดความสามารถมีวิธีการและเทคนิคการวัดหลายวิธี  โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช
แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับวัด ซึ่งนับวามีประโยชนมากในการปรับปรุงหลังสูตร แตควรจัด
คําถามสําหรับสอบในแตละกลุมใหแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลกวางขวางข้ึน สวนแบบสอบ
แบบความเรียงหรือปลายเปดก็อาจนํามาใชวัดความสามารถบางอยางไดการวัดความสามารถน้ี  

Cronbach ใหความสําคัญตอคะแนนของแตละขอมากกวาคะแนนรวมท้ังน้ีเพราะคําถามแตละ
ขอถามในเนื้อหาท่ีตางกัน และการวัดน้ีสามารถวัดไดตลอดเวลาเชน อาจวัดแตละบทเรียน เปนตน 

และการวัดแตละบทเรียนก็สามารถวัดไดหลายลักษณะหลายรายการ  การวัดความสามารถควรวัด
ทุก ๆ ดานท่ีคิดวามีไมควรจํากัดเฉพาะภายในขอบเขตของวัตถุประสงคของหลักสูตรเทาน้ัน  แต
อาจจะวัดสิ่งอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือหลักสูตรไดถาหากเราตองการ  การใชแบบสอบวัดความสามารถนี้
ขอควรระวัง คือการตอบคําถามของนักเรียนแตละคร้ัง ควรเปนการนําความรูความเขาใจในรายวิชา
นั้นมาตอบจริงๆไมใช เปนการตอบโดยอาศัยการทราบแนวขอสอบมากอน  และนอกจากนี้           
การเลือกแบบทดสอบมาใชวัดจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียนและสิ่งที่จะวัดดวย 

 การศึกษาติดตามผล (Follow-up Studies) 

 การศึกษาติดตามผลเปนวิธีการที่จะทําไดก็ตอเมื่อนักเรียนไดเรียนจบหลักสูตรไป   
แลวและตองใชเวลาในการติดตามและรอคอยผลผลท่ีไดจากการศึกษาแบบน้ีมีประโยชนตอ        
การปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียนไดนอย เพราะมักจะไมทันการและไมทราบวาหลักสูตร
หรือรายวิชานั้นๆควรไดรับการปรับปรุงดานใดโดยเฉพาะบาง  เพราะการศึกษาติดตามผลเปน     
การประเมินผลโดยสวนรวมของหลักสูตร แตก็จะมีประโยชนในการวางหลักสูตรใหมเพราะอาจจะ
ใชวิธีการเรียนแบบหลักสูตรเดิมหรือจํากัดรายวิชาน้ัน ๆ ถึงแมวา Cronbach จะไมเห็นดวยกับวิธี
การศึกษาโดยเปรียบเทียบกลุมตัวอยางจากการศึกษารายวิชาหนึ่งรายวิชาใดโดยเฉพาะหรือ        
กลุมตัวอยางในโครงการกับกลุมตัวอยางอ่ืนที่มีพื้นฐานคลายคลึงกัน  แลวศึกษาเปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นระหวางสองกลุมนี้วาแตกตางกันหรือไมในความกาวหนาทางวิชาชีพหรือทางความกาวหนา
ทางการศึกษาในระยะยาว 
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 รูปแบบการประเมินของ Malcolm Provus 

 จุดมุงหมายของการประเมินก็ เพื่อพิจารณาขอมูลความไมสอดคลองนําไปสู               
การตัดสินใจใน 3 ลักษณะ คือ การปรับปรุงโครงการ หรือดําเนินการตอไปหรือยกเลิกโครงการ 

ดังนั้น การประเมินโครงการรูปแบบนี้จึงเปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับ 

 1.  การพิจารณายอมรับมาตรฐานของโครงการ 

 2.  การพิจารณาความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนระหวางสวนตาง  ๆ ของโครงการกับ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

 3.  ใชขอมูลความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นพิจารณาจุดออนของโครงการ 

 รูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick 

 การประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in Reiser, Robert 

A., 2002: 149-150) เปนลักษณะหนึ่งของการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation)  
 กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in 

Reiser, Robert A., 2000: 149-150) แบงการประเมินเปน 4 ระดับ คือ 

 ระดับที่ 1 การประเมินปฏิกริยา (Reaction)  
 เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูวาสอดคลองกับ

ความตองการหรือความสนใจหรือไมอยางไร หรือเกี่ยวกับความพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู 
ผูสอน และเน้ือหา เปนตน 

 ระดับที่ 2 การประเมินการเรียนรู (Learning) 
 เปนการประเมินเชิงเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความรู ทักษะ หรือทัศนคติ

ระหวางกอนและหลังการรับการอบรมหรือการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรูนี้ตองมี  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
การเรียนรูดวย  

 ระดับที่ 3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) 
 เปนการประเมินวาผูเรียนนําความรูไปใชไดมากนอยเพียงใด หรือมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเปนผลจากการอบรมหรือการเรียนการสอนหรือไม อยางไร 

 ระดับที่ 4 การประเมินผลลัพธ (Results) ที่เกิดกับองคกร 

 เปนการประเมินผลที่เกิดข้ึนกับองคกรจากการท่ีผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใช
รูปแบบประเมินของ Tyler, Provus, Cronbach, Kirkpatrick จัดเปนการประเมินในกลุมท่ียึด
วัตถุประสงคเปนหลัก (Objectives-Oriented Approach) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่มุงเนน       
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การระบุเปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงค และดําเนินการคนหาวาเปาหมายและวัตถุประสงคที่
ไดกําหนดไวบรรลุหรือไม รูปแบบการประเมินแบบยึดวัตถุประสงคเปนหลักเปน 

 Context-Input-Process-Product (CIPP)  

 โดย สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 1985) ซึ่งไดอธิบายความหมายของการ
ประเมินแบบ CIPP วา หมายถึง กระบวนการจําแนก รวบรวมและเสนอขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณคา
และประโยชนของความมุงหมาย การออกแบบหรือการวางแผนงานดําเนินงานและแผนงาน
โครงการใดโครงการหน่ึงเพ่ือเปนแนวในการตัดสินใจของผูรับผิดชอบ  เพื่อสรางความเขาใจแก
ผูเกี่ยวของกับโครงการน้ัน สตัฟเฟลบีม ไดกําหนดประเด็นการประเมินออกเปน 

 1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) 

  เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล 
ความจําเปนท่ีตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ เชน 
โครงการอาหารเสริมแกเด็กวัยกอนเรียน เราจะตองวัดสวนสูง และช่ังน้ําหนัก ตลอดจน ดู หิด เหา 
กลากเกลื้อนของเด็กกอน 

 2.  การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) 

  เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ  ความเหมาะสมและ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ
เวลา ฯลฯ รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 

  เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ  ที่จะใชเปนขอมูลใน
การพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชน
อยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย/

แผนงาน/โครงการซ่ึงมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 

 4.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 

  เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ีนกับวัตถุประสงคของโครงการ
หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการแตการประเมินผลแบบน้ีมิไดใหความสนใจตอ  เร่ืองผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ
(Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเทาที่ควร 



 

 

119 

 
 

ภาพที่ 26   การประเมินหลักสูตรแบบ Context-Input-Process-Product (CIPP) 
ที่มา:  Stuffebeam Danial L., and others, Educational Evaluation and Decision Making Itasca 

(Illinois: Peacock Publisher Inc., 1971),1989. 

 รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin Model) 

 ไดเสนอองคประกอบของการประเมินผลโครงการไว 5 ประการ คือ 

 1.  การประเมินระบบ (System Assessment) เปนการประเมินเก่ียวกับระบบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด ตั้งแตการกําหนดปญหา การหาทางเลือกในการแกปญหา              
การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหา เพื่อนํามากําหนดเปนขอบเขต จุดมุงหมาย ตลอดจน
กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินการของโครงการ สําหรับการประเมินแตละสวนของระบบนั้น
อาจจะใชเทคนิควิธีแตกตางกันไปก็ได 
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 2.  การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning Evaluation) เปนการ
ประเมินกอนที่จะนําโครงการไปดําเนินการเพื่อดูวาโครงการที่กําหนดข้ึนมาน้ัน  มีการวางแผนที่
เหมาะสมแคไหน เพื่อนําไปสูการเลือกโครงการที่เหมาะสมตอไป ในการประเมินอาจกระทําได 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของมาพิจารณาวาการวางแผน  โครงการนั้นจะสามารถทําให
โครงการบรรลุจุดมุงหมายตามที่คาดหวังไวหรือไม  ทั้งน้ีอาจตองอาศัยเกณฑการประเมินท้ังจาก
ภายนอกและภายใน 

 3.  การประเมินการดําเนินการ (Program Implementation Evaluation) เปนการ
ประเมินผลในขณะที่โครงการกําลังดําเนินการเพื่อที่จะนําผลจากการประเมินมาใชเปนแนวทาง
สําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจ ใชในการตัดสินใจวา จากขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ เทาท่ีโครงการ
ดําเนินการไปแลวนั้นโครงการดังกลาวควรจะดําเนินตอไปในรูปใด จะมีการแกไขปรับปรุงหรือไม
ดําเนินการตอไปหรือไมหรือยุติโครงการ กอนท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายมากขึ้น หรือวาจะ
ดําเนินการตอไปโดยไมตองมีการแกไขในกระบวนการประเมินผลตามขอนี้ นอกจากจะประเมินวา
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการหรือไม แลวยังตองประเมินตอไปอีกวาผลท่ี
ออกมานั้นมีคุณคาหรือเปนประโยชนตอโครงการหรือไมอีกดวย 

 4.  การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement Evaluation) เปน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการท้ังโครงการท่ีกําลัง
ดําเนินอยูและเม่ือโครงการนั้นสิ้นสุด ในการประเมินผลจะดูวาโครงการท่ีประเมินนั้นจะประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในแตละดานของโครงการ ตลอดจนผลกระทบท่ีมีตอโครงการอ่ืน 

เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโครงการ 

 5.  การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification Evaluation) ใน
บางคร้ังผลจากการประเมินโครงการอาจตองนําไปใช  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับโครงการยอมรับวา
โครงการน้ันมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมท่ีจะนําไปใชดําเนินการเพื่อใหเกิดผลตามเปาหมาย 

ดังน้ันในการประเมินผลจึงจําเปนตองหาขอมูล  หรือสารสนเทศ เพื่อนํามาอางอิงในการยืนยันวา
โครงการน้ันมีความเปนไปได และจะเกิดประโยชน ทั้งนี้เพื่อการยอมรับของผูที่เกี่ยวของ   

 ทั้งรูปแบบการประเมินรูปแบบ CIPP โดย สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) และ
Alkin เปนรูปแบบการประเมินที่คํานึงถึงการระบุและการดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือใหไดมาซึ่ง
ขอมูลหรือสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจเชิงจัดการ(Managerial Decision Making)  
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ภาพท่ี 27  รูปแบบการประเมินของ Alkin 

ที่มา: Alkin, M.C., Evaluation Theory Development: Evaluation Comment (New York: 

Prentice-Hall, 1969),40. 

 รูปแบบการประเมินของ Scriven  

 Michael Scriven ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน  โดยไดนําแนวคิดของ 

Cronbach มาขยายใหกวางขวางออกไปอีก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  จุดมุงหมายและบทบาทของการประเมิน 

  1.1  จุดมุงหมายของการประเมิน เปนการพิจารณาวาการประเมินนั้นชวยในการ
ตอบคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เกี่ยวกับองคประกอบทางการศึกษา อันไดแกกระบวนการ
เรียนการสอนบุคลากร วิธีการหรือโครงการตาง ๆ เชน คําถามท่ีวาโครงการตาง ๆ เหลาน้ี               
มีประสิทธิภาพเพียงใดหรือการดําเนินงานคุมกับการลงทุนหรือไมเหลาน้ีเปนตนกระบวนการของ
การประเมินยังประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล  การกําหนดเกณฑและกระบวนการของการ
ตัดสินที่ประกอบดวยการสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูลการใหน้ําหนัก และการเลือกเกณฑ 

  1.2  บทบาทของการประเมิน ประกอบดวยบทบาทตาง ๆ ที่แตกตางกัน เชน
บทบาทในการฝกอบรม บทบาทในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร บทบาทในการทดลองเพ่ือการ
ปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรูตลอดจนบทบาทในการตัดสินเก่ียวกับเร่ืองตาง  ๆ และโดยเฉพาะใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการประเมินจะมีบทบาทที่สําคัญ คือ 

   1.2.1 บทบาทในการประเมินระยะสั้น ๆ (Formative Evaluation) เปนการ
ประเมินในระหวางท่ีโครงการหรือการพัฒนาหลักสูตรกําลังดําเนินงานอยู  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
การปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการ เพราะการประเมินจะชวยใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

เพื่อนํามาใชในการพิจารณาการดําเนินโครงการวามีจุดบกพรองท่ีใด 
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   12.2 บทบาทในการประเมินระยะยาว หรือประเมินผลสรุป (Summative 

Evaluation) เปนการประเมินเม่ือโครงการหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไดสิ้นสุดลงแลวโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือการตัดสินคุณคาและการควบคุมติดตามโครงการ  ตลอดจนการคนหาสวนท่ีดีของ
โครงการเพ่ือการนําไปใชกับสถานการณอ่ืนตอไป 

 

 
ภาพท่ี 28  รูปแบบการประเมินของ Scriven 

ที่มา: Scriven, Michael, The Methodology of Evaluation: Perspective in Public Service and Social 

Action Programs (New York: Russell Sage Foundation, 1967),22. 

 รูปแบบการประเมิน Countemances ของ โรเบิรต อี. สเต็ค (Robert E. Stake) 

 โรเบิรต อี. สเต็ค (Robert E. Stake) ไดเสนอรูปแบบการประเมินนี้ เพื่อประเมิน
โครงการทางการศึกษา (Educational Program Evaluation) รูปแบบการประเมินประกอบดวย
กิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยาย (Description) และการตัดสินใจ (Judgment) ซึ่ง              
การบรรยายน้ันเปนการอธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงตาง  ๆ ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยเบื้องตน (Antecedents) กระบานการ (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) สวน             
การตัดสินใจเปนการตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของโครงการ โดยการนําขอมูลที่ไดจากการบรรยาย
มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (Standards) ทั้งในดานปจจัยที่ตองการกระบวนการและผลิต      
ดังภาพ 
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                                  สิ่งที่คาดหวัง  สิ่งที่สังเกต                       เกณฑมาตรฐาน  การตัดสิน 
 

  หลักการ 

และเหตุผล 
 

 

                                                การบรรยาย                                            การตัดสินใจ 
ภาพที่ 29   รูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake 

ที่มา: Robert E. Stake, The Countenance of Educational Evaluation (Teachers College Record, 

1967),30. 

 หมายเหตุ: โรเบิรต อี. สเต็ค ไดเสนอรูปแบบการประเมินน้ี เมื่อป ค.ศ. 1967 ซึ่งมี
อิทธิพลตอวงการการประเมินในยุคนั้นและในเวลาตอมา  อยางไรก็ตามในปจจุบันน้ีเขาไดหันมา
เนนรูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation) ซึ่งใหความสําคัญตอขอกลาว
อางประโยชน (Claim) ขอวิตกกังวลเก่ียวกับโทษหรือผลเสีย (Concern) และประเมินปญหาความ
ขัดแยง (Issue) ตาง ๆ ของผูมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียกับการประเมิน (Stakeholders)  

 จากแผนภาพอธิบายไดดังน้ี ปจจัยเบื้องตน (Antecedents) หมายถึงสภาพการณหรือ
เงื่อนไขท่ีมีอยูกอนท่ีจะเร่ิมโครงการหรือกอนการเรียนการสอน  รวมถึงสภาพของนักเรียน         
กอนเรียน เชน ความถนัด ประสบการณเดิมความสนใจและความตองการ ซึ่งเรียกอีกอยางวา
พฤติกรรมเร่ิมตน (Entry Behaviors) กระบวนการ (Transactions) เปนการดําเนินการตามโครงการ 

ซึ่งก็คือ กระบวนการเรียนการสอนนั่นเอง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ มากมาย รวมท้ัง
ปฏิสัมพันธระหวาง ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ผูปกครองกับครู ฯลฯ 

 สําหรับการวิจัยในค ร้ัง น้ี  การประเมินผลหลักสูตร  จะอาศัยกรอบแนวคิด                   
การประเมินผลในกลุมท่ียึดวัตถุประสงคเปนหลัก โดยอาศัยกรอบแนวคิดการประเมินของ Tyler 
ซึ่งกําหนดใหมีการประเมินผูเรียนทั้งกอนและหลังการเรียนรู เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปน
จุดมุงหมายของการศึกษาที่ตองการ 

 นอกจากน้ีการประเมินผลหลักสูตรสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ียังอาศัยกรอบแนวคิดการ
ประเมินผลการฝกอบรมของ Kirkpatrick (Kirkpatrick, 1994, in Reiser, Robert A., 2000: 149-150) 
ที่เนนประเมินพฤติกรรมของผูเรียนตามหลักเกณฑเกณฑการปฏิบัติงานที่กําหนด อยางไรก็ตาม 
การประเมินในระดับที่ 1 ตามกรอบของ Kirkpatrick ไมสามารถช้ีวัดไดวาผูเรียนเกิดความรู หรือ
ทักษะหรือสมรรถนะตามท่ีกําหนดหรือไม เพราะเปนเพียงการสอบถามความรูสึกหรือความเห็น

ปจจัย 

กระบวนการ 

ผล 

เบื้องตน 

การผลิต 
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เทาน้ัน ขณะท่ีการประเมินในระดับที่ 2 ไมสามารถทําใหผูประเมินมั่นใจไดวาผูเรียนจะไดนํา
ความรูหรือทักษะท่ีไดเรียนรูไปใชหรือไม อยางไร สวนการประเมินในระดับที่ 4 เปนการประเมิน
ที่เนนผลประโยชนตอองคกรเปนสําคัญ ซึ่งมิใชจุดมุงเนนของงานวิจัยในคร้ังน้ี การประเมิน
สมรรถนะสําหรับการวิจัยนี้ จึงมุงเฉพาะการประเมินในระดับที่ 3 คือการประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ASEAN University Network มีแนวคิดวาการศึกษาท่ีมีคุณภาพข้ึนอยูกับคุณภาพของปจจัย 

นําเขา กระบวนการและผลลัพธ ปจจัยที่สําคัญทั้ง 3 มิติดังกลาวไดถูถูกแปลงเปนแนวทางการ
ประเมินหลักสูตรทั้งหมด 17 ประเด็นคือ 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3. เน้ือหาในหลักสูตร 

4. การจัดหลักสูตร 

5. แนวคิดหารสอน การสอน กลยุทธการเรียนรู 
6. การประเมินผูเรียน 

7. คุณภาพบุคลากร 

8. คุณภาพนิสิต 

9. การใหคําปรึกษาและสนับสนุนนิสิต 

10. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

11. ระบบประกันคุณภาพ 

12. การประเมินโดยผูเรียน 

13. การออกแบบหลักสูตร 

14. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

15. ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

16. ผลผลิต 

17.ความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และ
การสอนงานปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

Jennifer Jo Shalls 2006 : 1 ทําการศึกษาผลกระทบของชุดพัฒนาวิชาชีพครูในระยะตาง ๆ 
ที่มีตอการใชเคร่ืองมือสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนสุนทรพจนและเปนทางเลือกสําหรับนักเรียน (AAC) โดย
ครูจะไดรับการฝกอบรมในเร่ืองการใชและต้ังโปรแกรมเครื่องมือการกําหนดคาเคร่ืองมือ และ
ประยุกตใชโดยกลวิธีการจัดสภาวะแวดลอม และการสื่อสารเชิงระบบโดยใชกระบวนการสอน
แบบจัดใหมีการยืดเวลาออกไป       

Pareek Udai, and Roa T. Venkatesware (1980 : 92) ไดกลาวชุดฝกอบรมวาเปนรูปแบบ
หนึ่งของหลักสูตร การฝกอบรมแบบยึดวัตถุประสงคที่รวมเอาวัตถุประสงคการฝกอบรมเน้ือหา 
กิจกรรม วิธีการสอน การประเมินการฝกอบรมไวหมด จึงเปนหลักสูตรการฝกอบรมประเภทหนึ่ง 

จึงสามารถจําแนกไดเปนชุดฝกอบรมท่ีศึกษาดวยตนเอง และชุดฝกอบรมท่ีใชสอน 

                Yoder (1992 : 490 – 491) ทําการศึกษาคุณลักษณะการสอนท่ีดีของครูดีในบทสนทนา เพื่อดู
ความสําเร็จและความไมประสบผลสําเร็จของครูประถมศึกษาพบ  วาดานบุคลิกภาพของครู 
ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และวิธีการจัดการตาง ๆ  ในชั้นเรียนขณะทําการสอนเปนตัวแปรสําคัญ
ของการเปนครูดี นอกจากนั้นยังสรุปไดอีกวาความรูในเนื้อหาท่ีทําการสอน และความสามารถท่ีจะถายทอด
ความรูบทเรียนตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญที่สุดของการเปนครูดี  

เทพนารินทร ประพันธพัฒน (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการฝก
ประสบการณงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ . การศึกษาและวิเคราะหความตองการจําเปน ). 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม  3). การทดลองใชหลักสูตรการฝก
ประสบการณงาน อุตสาหกรรม และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการฝก
ประสบการณงานอุตสาหกรรม ผลการดําเนินการศึกษา ไดใชหลักทฤษฎีของ Tyler DACUM 

Black Word Design หรือ TECA และเทคนิคการประเมินโครงการ โดยเฉพาะการนําหลักทฤษฎี
ของการประเมินหลักสูตรอาชีวศึกษา (Technical Education Curriculum Assessment) ในรูปแบบ 

Technical Strands (TECA) มาเปนแนวทางและประยุกตใชในหลักสูตรซึ่งประกอบดวย  3 ขั้น โดย
การจัดอบรมใหกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการในวันปฐมนิเทศกอนการเขารับการฝกงาน
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 3/2552 ภาคฤดูรอนกลุมตัวอยางไดจากการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง โดยแบงเปน อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอาจารยนิเทศท้ัง 9 แหงๆละ 2 คน รวม 18 คน ผูจัดการ เจาของ หรือหัวหนา
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งานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีนักศึกษาเขาฝกงาน จํานวน 25 แหงๆละ 1 คน รวม 25 คน 

และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชั้นปที่ 1 

จํานวน 31 คน การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ผูวิจัยใชเทคนิคการประเมินโครงการจาก
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก หลักสูตรการฝกประสบการณงานอุตสาหกรรม  และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ไดแก คูมือการใชหลักสูตร คูมือนักศึกษาฝกงาน คูมืออาจารยนิเทศ และคูมือ
สถานประกอบการ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมิน TECA 3 Step 3 

ฉบับ โดยหาคุณภาพและแบบวัดท่ีสรางข้ึนโดยไดใชหลักทฤษฎีของ Tyler DACUM Black Word 

Design หรือ TECA และเทคนิคการประเมินโครงการ โดยเฉพาะการนําหลักทฤษฎีของการประเมิน
หลักสูตรอาชีวศึกษา(TechnicalEducation Curriculum Assessment) ในรูปแบบ Technical Strands 

(TECA) มาเปนแนวทางและประยุกตใชในหลักสูตร โดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาหัวหนางาน  
เพื่อใหหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรเพื่อนําไปสอนตอพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บุญธง วสุริย (2546 : 45) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือการถายโยงทักษะ
ปฏิบัติสําหรับ อาชีวอุตสาหกรรม ไดเสนอแนวการประยุกตหลักการในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติ ดังน้ี 1. การวางแผนการสอนทักษะปฏิบัติ 2. การดําเนินการสอนทักษะปฏิบัติ 3. การ
ประเมินผลการเรียนทักษะปฏิบัติ การจัดการเรียนทักษะปฏิบัติดานอุตสาหกรรมนั้นสามารถจัดข้ึน
ไดโดยมีทฤษฎีและหลักการรองรับอยางชัดเจน โดยมีเปาหมายของความสําเร็จ คือ ระดับของ
ทักษะปฏิบัติของผูเรียนท่ีตองการใหสามารถทํางานไดดวยตัวเอง  แกปญหาไดโดยใชองคความรู
และทักษะท่ีมีและการถายโยงความรูและทักษะปฏิบัติไปใชในสถานการณที่ใกลเคียงหรือแตกตาง
กับท่ีพบจากการเรียนได 

เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง โดยรูปแบบการฝกอบรมประกอบดวย การศึกษาความตองการฝกอบรม การวางแผนการ
ฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรม 

พร ศรียมก (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการสอนงานของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ผลการวิจัยสรุปไดวา วิธีการสอนของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรมๆไดแก การสอนงานโดย
การฝกปฏิบัติ การฝกอบรม การสาธิต และการสอนแนะ สําหรับสมรรถนะในการสอนงานของ
หัวหนางานทางดานความรูคือ ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและองคกร ความรูความชํานาญในงานท่ี
รับผิดชอบ ความรูดานการบริหารและจัดการ ความรูดานบริหารคุณภาพ สมรรถนะทางดานทักษะ 

คือ ทักษะความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะในการสอนงานแบบตางๆ ทักษะทางมนุษย
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สัมพันธ ทักษะการพูดและการสื่อสาร ทักษะการเปนผูนํา สมรรถนะทางดานเจตคติ คือ เจตคติที่ดี
ตอองคการ ตอลักษณะงานท่ีทํา ตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 

มงคล หวังสถิตยวงษ (2545 : 112) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริม
สมรรถภาพดานการสอนวิชาทฤษฎี สําหรับอาจารยที่สอนวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหสมรรถภาพดานการสอนวิชาทฤษฎี ขั้นตอนท่ี 2 การรางหลักสูตร
ฝกอบรม ประกอบดวย จุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระและประสบการณที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมควรไดรับ วิธีการและสื่อที่ใชในการฝกอบรม วิธีการวัดและประเมินผลการฝกอบรม และ
เอกสารหลักสูตรซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร และหนวยการ
ฝกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร
ฝกอบรม และข้ันตอนที่ 5 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม 

วรินทร จิตตยานุรักษ (2546 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอ
การฝกอบรมหลักสูตรการสอนงานกับการถายโยงความรูของหัวหนางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานสวนใหญมีทัศนคติตอการฝกอบรมหลักสูตรการสอนงานอยูในระดับ
ที่ดี และการถายโยงความรูอยูในระดับสูง และทัศนคติตอการฝกอบรมหลักสูตรการสอนงานมี
ความสัมพันธกับการถายโยงความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมยศ เจตนเจริญรักษ (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝกอบรมเร่ืองเทคนิคการสอนงานสําหรับหัวหนางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  และบริการ
ของประเทศไทย โดยมีกระบวนการวิจัยเร่ิมจาก การวิเคราะหงาน การวิเคราะหหัวขอการฝกอบรม 

การสรางชุดฝกอบรม และ การสรางแบบทดสอบความรูและประเมินการฝกอบรม 

            สวาสด์ิ ตอพล  (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมหัวหนาคณะ
วิชาสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยใชวิเคราะหงาน (Job Analysis) เพื่อ
นํามาวิเคราะหหัวเร่ือง (Topic Analysis) วิเคราะหความรูหลักและความรูยอย เพื่อกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จากนั้นนําวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดมาสรางหลักสูตรฝกอบรม  

ซึ่งประกอบดวย เน้ือหา สื่อประกอบการฝกอบรม แบบฝกหัด แบบทดสอบ และกําหนดวิธีการ
สอนตามลําดับ 

องอาจ พงษพิสุทธิ์บุปผา (2541 : 93-94) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมผูนําทางการเกษตรสําหรับนักเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชนบท มีการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน    การสรางหลักสูตร การทดลอง
ใชหลักสูตร และการติดตามผลหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยสภาพปญหาและ
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ความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตรโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาสาระการ
ฝกอบรม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม สื่อการฝกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และแผนการฝกอบรม  

อัคครัตน พูลกระจาง (2550 : บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
หัวหนางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถานประกอบการ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ีไดแก หัวหนางานในหนวยงานท่ีมีสายการบังคับบัญชาในสถานประกอบการ  ประเภท
อุตสาหกรรม จํานวน 16 คน โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โดยในขั้นตอนการวิจัย ไดนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีสรางข้ึนไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน  

10 คน และในข้ันตอนการพัฒนา ผูวิจัยไดนําผลท่ีไดจากข้ันการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม 

จากน้ันนําหลักสูตรฝกอบรมที่ผานการปรับปรุงไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 6 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฝกหัดแบบทดสอบ จํานวนอยางละ 9 ชุด แบบ
ประเมินการสอนงานปฏิบัติ จํานวน 1 ชุด และแบบสอบถาม เพื่อติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ชุด การประเมินหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยไดนํารูปแบบซิป 

(CIPP Model)ของ Danial L Stufflebeam มาใชประเมินหลักสูตรฝกอบรมทุกขั้นตอนผลการวิจัย
พบวา จากการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  ในข้ันตอนการวิจัย(Research)พบวา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ75.22/75.62ซึ่งตํ่ากวา
เกณฑของสมมุติฐานท่ีตั้งไว รอยละ 80/80 และในภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ78.55ซึ่งสูง
กวาเกณฑของสมมุติฐานที่ตั้งไวรอยละ 75 และในขั้นตอนการพัฒนา (Development) พบวา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมในภาคทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 86.85/80.72 ซึ่งสูงกวา
เกณฑของสมมุติฐานท่ีตั้งไวรอยละ 80/80 และในภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยรอยละ 80 ซึ่งสูงกวา
เกณฑของสมมุติฐานท่ีตั้งไวรอยละ 75 ผลการประเมินการจัดฝกอบรมจากความคิดเห็นของหัวหนา
งานท่ีเขาอบรม ในข้ันตอนการวิจัยและการพัฒนา พบวา ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัด
ฝกอบรมการจัดทําหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงกันในระดับมาก 

เอนก เทียนบูชา (2544: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝก
อบรมเร่ืองเทคนิคการสอนงาน สําหรับหัวหนางาน ชุดฝกอบรมน้ีมีกระบวนการวิจัย เร่ิมจาก การ
วิเคราะหงาน การวิเคราะหหัวขอการฝกอบรม การสรางหลักสูตรฝกอบรม และ การสราง
แบบทดสอบความรูและประเมินการฝกอบรม คูมือการฝกอบรม  

 

 

 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิใชวิธีการวิจัยในลักษณะ    
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 3. เพื่อทดลองใช หลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญเปนลําดับตน 

 4. เพื่อประเมินผลการใช หลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญ  

 การออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู อาศัยกรอบแนวคิดของ 
Tyler และ Bloom 

 

       วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

 งานวิจัยครั้งน้ีกําหนดวิธีและขั้นตอนการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู 
 วัตถุประสงค  

 ขั้นตอนที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บนพื้นฐานของการวิเคราะหงาน ใน
ขั้นตอนการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูนี้  มีขั้นตอนอยู 5 ขั้นตอน คือ 
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 1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารในการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูชาง 

 2. การจัดกลุมสมรรถนะตามแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร 
 3. การจัดทําแบบสอบถาม  เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะ 

 4. การสนทนากลุม  
 5. การจัดทําแบบสอบถาม เพื่อเปนการตรวจสอบ  สมรรถนะจากอาจารยประจําคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม   

 1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารในการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูชาง ผูวิจัยศึกษา
ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําสมรรถนะวิชาชีพครู  โดยการคนควาขอมูลจาก  เอกสารและ
งานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพครูของครูอาชีวศึกษา จากท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  

  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหเอกสารจากทั้งในประเทศและตางประเทศ  
ขางตน ที่มีคาเฉลี่ย ( ) มากกวา  0.5  มาตรวจสอบ จากจํานวนหัวขอที่นํามาวิเคราะห 27 หัวขอ 
พบวา มีหัวขอที่มีคาเฉลี่ย ( )  ≤  0.5  จํานวน 15 หัวขอ  รายละเอียด (ตารางที่ 8)  
 2. ทําการจัดกลุม  สมรรถนะตามแนวคิดของ การพัฒนาหลักสูตรซึ่ง จะแบงกลุม
สมรรถนะออกเปน  4  กลุมคือ 

  2.1  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการวางแผนหลักสูตร 

  2.2  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร 

  2.3  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร 

  2.4  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการประเมินผลหลักสูตร 

 3. การจัดทําแบบสอบถาม  เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะท่ีผูวจิัยไดวิเคราะห โดย
สอบถาม ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถาม (รายช่ือผูเชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) เปนผูที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้  
  3.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม(ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา)   
  3.2 มีประสบการณในการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไมนอยกวา  10  ป 
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะ โดย
วิธีการรวบรวมขอมูลน้ัน  ผูวิจัยอาศัยการประเมินคาคะแนนความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ตามหลักเกณฑดังนี ้
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     เห็นดวย   หมายถึง  1 

    ไมแนใจ   หมายถึง  0  

      ไมเห็นดวย  หมายถึง -1 

  โดยอาศัยสูตร  

N
RIOC  

    IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง  

    R    หมายถึง  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

    N   หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

   เมื่อไดผลคะแนน  ผูวิจัยจะไดตัดสินใจวาสมรรถนะใด ที่มีผลตอความ
สอดคลองกับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อจะไดทําการตรวจสอบตอไป 

 4. การสนทนากลุม  เพื่อเปนการตรวจสอบ  สมรรถนะที่ผูวิจัยไดวิเคราะห โดย
ผูเขารวมสนทนากลุม  เปนกลุมเดิมกับ ผูตอบแบบสอบถาม 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัย  ไดใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็น  แบบเปดกวางเพ่ือที่
ผูวิจัยจะไดรวบรวมขอมูลสมรรถนะ 
 5. การจัดทําแบบสอบถาม เพื่อเปนการตรวจสอบ  สมรรถนะที่ผูวิจัยไดวิเคราะห โดย
ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ที่ตอบแบบสอบถามไวดังนี ้
  5.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

  5.2 มีประสบการณการสอนในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

  ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จากสถานศึกษา
จํานวน 7 แหง (รายชื่อสถานศึกษา  ภาคผนวก ก)     

      เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนนี้เปนการเก็บรวบรวมคาคะแนน  ประเมินคาคะแนนเปน 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งเกณฑที่ใชในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย มีดังนี ้

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

   2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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  นําผลท่ีไดจากการประเมิน มากําหนดเปนสมรรถนะวิชาชีพครู ที่นักศึกษาครุ
ศาสตร อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ควรเสริมสราง  และพัฒนา
เปนหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตอไป (ดังภาพที่ 30)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30  รูปขั้นตอนการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู 
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ขั้นตอนท่ี 2   ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 วัตถุประสงค  

 ขั้นตอนที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ในรูปแบบของมอดูล         
การเรียนรูที่สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพครู   มีขั้นตอนอยู 2 ขั้นตอน คือ 

 1. การประเมินการพัฒนาหลักสูตร 

  1.1  ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

  1.2  ความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม 

  1.2.1  ความสอดคลองระหวางหัวขอเรื่องกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  1.2.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

  1.3  ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

 2. การนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช 
2.1   ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

2.2   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 1. การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร   

  1.1  ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

   การประเมินความเท่ียงตรงของแบบประเมินผล การฝกอบรม  ของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม   สําหรับ นักศึกษาอาชีวศึกษา  และครูพี่เลี้ยง ผูวิจัยไดกําหนดใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ภาคผนวก ก) เปนผูประเมินเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการ
ฝกอบรม  ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนผูมีความรูความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและใชหลักสูตร มี
คุณสมบัติดังนี้   
  1. สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในระดับปริญญาโท หรือสูงกวา)   
  2. มีประสบการณในการสอนนักศึกษาไมนอยกวา 10 ป   

  3. มีประสบการณในการพัฒนาและใชหลักสูตร  
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวม คาคะแนนประเมินความเที่ยงตรง จากแบบ
ประเมิน  โดยใชวิธีการหาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity Ratio: CVR) เปนแบบ
ประเมินคา 2 ระดับ คือ มีความสําคัญและไมมีความสําคัญ เกณฑในการประเมินพิจารณาจาก 
คะแนนเฉล่ียตามวิธีการของ ลอวซี (Lawshe, 1975) มีคาเฉลี่ยตั้งแต 0.80-1.00 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นในรายขอนั้นสําคัญ แตถาคะแนนเฉลี่ยต่ําหรือนอยกวา 0.80 ลงมาแสดงวาผูเช่ียวชาญมี
ความเห็นวา    ขอดังกลาวตองปรับปรุงแกไข 
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  1.2  ความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม 

  การประเมินความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม  ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
กลุมเดิม  
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมคาคะแนนประเมินจากแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับ
คาคะแนนความสอดคลอง  โดยวิธีการรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัย   อาศัยการประเมินคาคะแนนความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

  เมื่อไดผลจากคาคะแนนความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยจะได
ทราบวา  หลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มีความสอดคลองภายใน หรือไม  

1.2.1  ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  การ
ประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
กลุมเดิม 

  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมคาคะแนนประเมินจากแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับ
คาคะแนนความสอดคลอง  โดยวิธีการรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัย   อาศัยการประเมินคาคะแนนความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

  เม่ือไดผลจากคาคะแนนความสอดคลอง    ระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ผูวิจัยจะไดทราบวาหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึน  มีความสอดคลองกันระหวาง
หัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม หรือไม 

     1.2.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ    การ
ประเมินความสอดคลอง        ระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ  ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม  
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมคาคะแนนประเมินจากแบบสอบถาม ซึ่งมีระดับ
คาคะแนนความสอดคลอง  โดยวิธีการรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัย   อาศัยการประเมินคาคะแนนความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
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  เม่ือไดผลจากคาคะแนนความสอดคลอง    ระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับ
แบบสอบถาม ผูวิจัยจะไดทราบวาหลักสูตรฝกอบรมท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึน  มีความสอดคลองกัน
ระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ หรือไม 

 1.3  ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม       ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
กลุมเดิม 

   เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม คาคะแนนประเมินจากแบบสอบถามประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตร   ซึ่งมีระดับคาคะแนน แบงเปน 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ
ลิเคิรท (Likert) โดยการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งเกณฑที่ใช
ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย มีดังนี ้

   4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

   2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

   1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

   1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

2. การนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช 
 2.1   ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  การนําหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาข้ึน
ไปทดลองใช หลังจากท่ีผานข้ันตอนตาง ๆ ผูวิจัยไดสุมตัวอยางโดยการ Cluster Random Sampling 

ไดผูทดลองใชหลักสูตร เปนนักศึกษา  ชั้นปที่  4  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนยนนทบุรี จํานวน  5 คน  ทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรม โดยผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรม  การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ไปทดลองใชกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง ในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  ในคร้ังน้ีใชระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน 5 วัน โดยผูวิจัยทําหนาที่เปนอาจารยบรรยายและเก็บขอมูลดวยตนเอง 

  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมหาไดจาก  การทําคะแนนแบบทดสอบ
และการทําคะแนนแบบฝกปฏิบัติของกลุมตัวอยางเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ( )จะตองไมต่ํากวา  
80/80 (ชัยยงค , 2545: 494)  
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        E1 =   100/         E2 =  100/F      

 

     เมื่อ  E1 = ประสิทธิภาพของขบวนการท่ีวัดไดในชุดการสอนคิดเปนรอยละจากการทําแบบทดสอบ 

    E2 = ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนในตัวผูเรียนหลังจากเรียนดวยชุดการสอน 

      แลว) คิดเปนรอยละ จากการฝกปฏิบตั ิ

  X =  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบ 

    F =  คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบฝกปฏิบตั ิ

     N  =  จํานวนผูเรียน 

     A  =  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

          B  =  คะแนนเต็มของแบบฝกปฏบิัต ิ

 

  นําหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นใหคณะอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุง 
จะไดหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ฉบับราง)  
 2.2   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  การหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ  ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางกลุมเดิม  ในการหา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ   
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับกลุมทดลอง 
เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

  เมื่อผานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรดังกลาวให
คณะอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุง จะไดหลกัสูตรฝกอบรมการเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครู  (ฉบับราง)  สรุป (ดังภาพที่ 31)   
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ภาพที่ 31  รูปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
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ขั้นตอนท่ี 3  การใชหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  

 ขั้นตอนที่ 3 มีวัตถุประสงคเพื่อทดลองนําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู
ที่พัฒนาข้ึนไปใช กับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้นปที่  4  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 15 คน   

 เคร่ืองมือ และวิธีการรวบรวมขอมูล 

 ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดดําเนินการฝกอบรม ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ภายในคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยสุพรรณบุรี โดยวิธีการฝกอบรม
ใชรูปแบบของมอดูล การเรียนรูที่สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพครู    

          การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมในข้ันตอนน้ี มีการประเมินดังนี ้
  1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม 
  1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมหาไดจาก  การทําคะแนนแบบทดสอบและ
การทําคะแนนแบบฝกปฏิบัติ ของกลุมตัวอยาง   เกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ( ) จะตองไมต่ํากวา  
80/80 (ชัยยงค , 2545: 494)  
            2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม 

  การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม  ผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางกลุมเดิม  
ในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม   
  เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

  ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
และทําการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมจากแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ 
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) แบบประเมินผลการ
ฝกอบรมประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สถานภาพของผูเขารับการ
ฝกอบรมและสวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝกอบรม (รายละเอียดดูในภาคผนวก ง) 

วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  เม่ือผานกระบวนการใชหลักสูตรฝกอบรม  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว
ไปตรวจสอบโดยการสัมภาษณ  อาจารยพี่เลี้ยง  และหัวหนาภาควิชา  ของสถานศึกษา  5  แหง 
(รายชื่อสถานศึกษาจากภาคผนวก ก)  และนําผลที่ไดจากการประเมินมาสรุปผล และรายงานผลการ
ฝกอบรม (ดังภาพที่ 32)  
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ภาพที่  32  รูปขั้นตอนการประยุกตใชหลักสูตร 
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ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผลหลักสูตร 
 วัตถุประสงค  

 ขั้นตอนที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลและประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
ฝกอบรมฯ  ที่พัฒนาข้ึน ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการดําเนินการ มีขั้นตอน ดังนี ้

1. กําหนดแผนการติดตามผลหลังจากการฝกอบรม  เพื่อใหนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ที่เขารับการฝกอบรม สามารถสอนนักศึกษาอาชีวศึกษา ไดตามแผนท่ีกําหนด 

2. นําเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามผล ไปเก็บรวบรวมขอมูลการสอนงานปฏิบัติ  จากการ
ประเมินผลการสอนปฏิบัตจิากอาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 12  คน และนักศึกษาอาชีวศึกษา 150 คน 

 เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลการสอนงานปฏิบัติ จากคาคะแนนการ
ประเมินจากแบบสอบถาม   ซึ่งมีระดับคาคะแนน แบงเปน 5 ระดับ   (Rating Scale) ตามแบบของ 

ลิเคิรท (Likert)  โดยการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. นําเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามผล ไปเก็บรวบรวมขอมูลสมรรถนะ การสอนงานปฏิบัติ  
การนิเทศนักศึกษา  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  จากอาจารยนิเทศก 

 เคร่ืองมือและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลสมรรถนะ  จากแบบสังเกต ซึ่งมีระดับคา
คะแนน แบงเปน 5 ระดับ   (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) แลววิเคราะหดวยคาเฉลี่ย 
( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. คณะอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและใหขอเสนอแนะ  

5. จัดทํารูปเลมรายงานผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และนําเสนอ
รายงานผลการวิจัย 

เมื่อผานกระบวนการประเมินผลหลักสูตร (ดังภาพที่ 33) ผูวิจัยไดทราบถึงประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝกอบรมฯ  ที่พัฒนาขึ้น   
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ภาพที่ 33   รูปขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตร 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา  (Research and Development)  โดยมี 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 ผลการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ  

  ผลการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 ผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

  ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

  การประเมินผลการเรียนรูโดยการติดตามผลการใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
 

ผลการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู  
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 

 เปนการรวบรวมขอมูล  เพื่ อวิ เคราะหสมรรถนะวิชาชีพค รู  ของนัก ศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   โดยเร่ิมจากการวิเคราะห
เอกสาร  งานวิจัยและแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะและสรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา และจากผล
การวิเคราะหเอกสาร เกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะวิชาชีพครูของครูอาชีวศึกษา จากทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ   ดังสรุปผลไดดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8   รายการคุณลักษณะของครูชาง (อาชีวศึกษา) 
 

คุณลักษณะ รายการคุณลักษณะของครูชาง (อาชีวศึกษา) 

UN
ES

CO
 

EU
 

IL
O 

UK
  

AP
EC

 

SL
OV

AN
IA

 

TQ
F 

อาชี
วศ
ึกษ

า 

1 มีความรูในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร x x x x x x x x 

2 มีความรูในการจัดการเรียนรู x x x x x x x x 

3 มีความรูในทางดานจติวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา x x x x x x x x 

4 มีความรูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู x x x x x x x x 

5 

 

มีความรูในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมใน
การจัดการเรียนรู x x x x x x x x 

6 มีความรูทางการวิจัยทางการศึกษา x x x x x x x x 

7 มีความสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน    x x  x x 

8 มีความสามารถในแนะแนวเพ่ือพฒันาผูเรียน x x x x  x  x 

9 มีความสามารถเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง  x  x x    

10 มึความรับผิดชอบตอสังคม  x  x    x 

11 

 

 

มีความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือเพื่อสนับสนุนการเรยนรูได
อยางเหมาะสม 

  x x x    

12 

 

มีความสามารถในจัดการศึกษารวมกับชุมชนและ
สถานประกอบการ 

  x x x  x  

13 

 

มีความเคารพในความหลากหลายท้ังทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

  x     x 

14 

 

มีความสามารถในการใชและบํารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ x x   x  x  

15 มีความรูความสามารถในการสอนปฏิบัต ิ x x x x x x x x 

16 มีความสามารถในการบริหารโครงการ     x    

17 มีความสามารถในการนิเทศนักศกึษา   x x x  x  

18 มีความสามารถในการส่ือสาร x x  x     

19 

 

มีความสามารถในการจัดการหองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

x x    x  x 
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ตารางท่ี 8   รายการคุณลักษณะของครูชาง (อาชีวศึกษา) (ตอ) 
 

คุณลักษณะ รายการคุณลักษณะของครูชาง (อาชีวศึกษา) 

UN
ES

CO
 

EU
 

IL
O 

UK
  

AP
EC

 

SL
OV

AN
IA

 

TQ
F 

อาชี
วศ
ึกษ

า 

20 

 

มีความสามารถในการแสวงหาความรูใหมๆ 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 x   x  x  

21 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค   x    x  

22 ใจกวาง รับฟงความเห็นของผูอืน่  x x    x  

23 

 

 

มีความสามารถในการวิพากษการทํางานท้ังของตน
และผูอื่นอยางสรางสรรคเพื่อประโยชนในการ
พัฒนา 

 x x      

24 มีความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา    x x x x  

25 มีการกระตุนตนเองอยางสมํ่าเสมอ       x  

26 มีคุณลักษณะวิชาชีพครู  x x  x  x  

27 มีความสามารถในการตัดสินใจ   x   x  x 

หมายเหตุ 
UNESCO    คือ  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 
EU คือ  European Union 
ILO คือ  International Labour Organization 
UK คือ  United Kingdom 
APEC คือ  Asia-Pacific Economic Cooperation 
TQF คือ  Thai Qualifications Framework 

 
 จากตารางท่ี 8 แสดงถึงคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับครูอาชีวศึกษาของแตละประเทศน้ัน  
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหเอกสารที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5  มาตรวจสอบ จากจํานวน  27 
หัวขอ พบวา มีหัวขอที่มีคา  ≤  0.5 จํานวน 15 หัวขอ)  มีรายละเอียดดังนี ้
 1. มีความรูในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 2. มีความรูในการจัดการเรียนรู 
 3. มีความรูในทางดานจิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 
 4. มีความรูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 5. มีความรูในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
 6. มีความรูทางการวิจัยทางการศึกษา 
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 7. มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 8. มีความสามารถในแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 9. มีความสามารถในจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

                    10. มีความสามารถในการใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 
 11. มีความรูความสามารถในการสอนปฏิบัติ 
 12. มีความสามารถในการนิเทศนักศึกษา 
 13. มีความสามารถในการหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

 14. มีความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 15. มีคุณลักษณะวิชาชีพครู  

 การจัดกลุมสมรรถนะ จากกรอบแนวคิดของของการพัฒนาหลักสูตรสามารถจัดกลุม
สมรรถนะไดดังนี้ 
กลุมที่ 1 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการวางแผนหลักสูตร  

  มีความรูในทางดานจิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 
  มีความรูทางการวิจัยทางการศึกษา 
  มีคุณลักษณะวิชาชีพครู 

กลุมที่ 2 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร 

  มีความรูในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

  มีความรูในการจัดการเรียนรู 
  มีความสามารถในการใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 

กลุมที่ 3 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร 

  มีความรูในการบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
  มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  มีความสามารถในแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

  มีความสามารถในจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

  มีความรูความสามารถในการสอนปฏิบัติ 
  มีความสามารถในการนิเทศนักศึกษา 
  มีความสามารถในการจัดการหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

  มีความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา 



 146 

กลุมที่ 4 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 

  มีความรูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 จากจัดกลุมสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา  ผูวิจัยไดทำการวิเคราะห เพื่อหาคา
คะแนนและนํามาตรวจสอบกับลักษณะรายวิชาการศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร 5 ป) พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สรุปผลเปนคาคะแนน 
(ตารางที่ 9 ภาคผนวก จ)  

 จากตารางท่ี 9 พบวา เมื่อจัดกลุมสมรรถนะแลว สมรรถนะที่มีคะแนนตํ่าท่ีสุด 5 อันดับ
แรก ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งควรมี
การเสริมสรางมีจํานวน 6 รายการ ดังนี้ (มีสมรรถนะที่มีคาคะแนนเทากัน 2 รายการ ) คือ 

กลุมที่ 2  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร 

 การใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ  (เปนหนาที่ของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ) 
กลุมที่ 3 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร 

 การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน (เปนหนาที่ของอาจารยครุศาสตรอุตสาหกรรม) 
 การสอนงานปฏิบัติ  (เปนหนาที่ของอาจารยครุศาสตรอุตสาหกรรม) 
 การนิเทศนักศึกษา  (เปนหนาที่ของอาจารยครุศาสตรอุตสาหกรรม) 
 การจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

(เปนหนาที่ของอาจารยอุตสาหกรรมศาสตร) 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (เปนหนาที่ของเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ) 

 หัวขอการใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑนั้น เปนหนาที่ของเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ
ในสถานศึกษา ขณะท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันเปนหนาที่ของเจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพ 
และการจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ      เปนหนาท่ีของอาจารยอุตสาหกรรม
ศาสตร  ดังนั้น สมรรถนะวิชาชีพครู ที่ควรสงเสริมใหกับ นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม คือ การ
สอนงานปฏิบัติ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การนิเทศนักศึกษา    

 การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะ 
โดยการประเมินความสอดคลอง ปรากฏผลคะแนน (ตารางท่ี 10 ภาคผนวก จ)  

 สรุปผลจากตารางท่ี 10 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาหัวขอสมรรถนะท้ัง 15 หัวขอ  ที่ผูวิจัย
วิเคราะหมาน้ัน  มีดัชนีความสอดคลองท้ังหมด  ดังน้ันเพ่ือใหมั่นใจวา  สมรรถนะดังกลาวเปน
สมรรถนะวิชาชีพครูที่แทจริง  ผูวิจัยจึงจัดการสนทนากลุม  เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะตอไป 
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 การสนทนากลุมเพ่ือเปนการตรวจสอบสมรรถนะวิชาชีพครู  โดยการสนทนากลุม  มี
ประเด็นการสนทนากลุม ดังนี ้ 
กลุมที่ 1 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการวางแผนหลักสูตร  

 1. จิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 
  1.1 เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 

  1.2  ชวยเหลือผูเรียนมีความเขาใจการเรียน 

  1.3 สงเสริมเปนกําลังใจใหผูเรียนมีความต้ังใจในการเรียน 

       1.4 สงเสริมแนะแนวทางใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 

 2. การวิจัยทางการศึกษา 
  2.1  ทําการวิจัยการเรียนการสอน 

  2.2  นําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

       2.3  นําเสนอผลการวิจัย 

 3. คุณลักษณะวิชาชีพครู 

  3.1  รับผิดชอบตอหนาที่ 
  3.2  มีวิสัยทัศน 

  3.3  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กลุมที่ 2  สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการออกแบบหลักสูตร 

 4. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
  4.1  วิเคราะหหลักสูตรได 
  4.2  วิเคราะหหลักสูตรจากหนาที่และการปฏิบัติงาน 

  4.3  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

  4.4  ประเมินผลหลักสูตร 

  4.5  จัดทําหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิตได 
       4.6  จัดทําแผนการสอนรายวิชาได 
 5. การจัดการเรียนรู 
  5.1  จัดทําแผนการเรียนได 
  5.2  ออกแบบการเรียนรูของผูเรียน 

  5.3  จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 
  5.4  เลือกสื่อที่เหมาะสมตอการเรียนรู 
  5.5  เลือกเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมตอการเรียน 
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 6. การใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 
  6.1  เลือกใชวัสดุครุภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  6.2  บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑได 
  6.3  ซอมแซมครุภัณฑ 
กลุมที่ 3 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการจัดการหลักสูตร 

 7. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
       7.1  บริหารจัดการทั้งในและนอกชั้นเรียน 

       7.2  นําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการ 

       7.3  ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 8. การพัฒนาสื่อการสอนและวัสดุชวยสอนได 
      8.1  พัฒนาสื่อการสอน 

     8.2  พัฒนาวัสดุชวยสอน 

      8.3  สรางสื่อการสอนประเภทชุดทดลองและการปฏิบัติ 
 9. การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

  9.1  แนะแนวและใหคําปรึกษากับผูเรียน 

    9.2  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน 

                  10. การจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

  10.1 จัดการศึกษารวมกบัชุมชนและสถานประกอบการ 

      10.2 ประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจัดการศึกษา 
                   11. การสอนงานปฏิบัติ 

  11.1 จัดทําแผนการสอนงานปฏิบัติ 
  11.2 ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับงานปฏิบัติ 
  11.3 เลือกเทคนิคการสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับงานปฏิบัติ 
  11.4 ดําเนินการตามแผนการสอนงานปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

      11.5 ประเมินผลการเรียนงานปฏิบัติ 
                  12. การนิเทศนักศึกษา  

  12.1 ติดตอประสานงานสถานศึกษา 
  12.2 นิเทศนักศึกษา 

  12.3 รายงานผลการสอน 
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                  13. การบริหารจัดการหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

  13.1 จัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

  13.2 วางผังการจัดการหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

  13.3 บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรของหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

                  14. การประกันคุณภาพการศึกษา 
  14.1 จัดทําแบบประเมินตนเอง 

  14.2 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

  14.3 นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 

กลุมที่ 4 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 

                  15. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  15.1 วัดและประเมินผลไดตามสภาพจริง 

  15.2 วัดและประเมินผลไดตามเกณฑกําหนด 

  15.3 วัดและประเมินผลไดทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
       15.4 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงผูเรียนได 
 ซึ่งในการสนทนากลุมน้ัน ประเด็นสมรรถนะที่ผูเชี่ยวชาญใหความสนใจ สูงสุด คือ 
หัวขอที่ 11 การสอนงานปฏิบัติ สมรรถนะดังกลาวประกอบดวย การจัดทําแผนการสอนงานปฏิบัติ  
ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับงานปฏิบัติ  เลือกเทคนิคการสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับงานปฏิบัติ  
ดําเนินการตามแผนการสอนงานปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  ประเมินผลการเรียนงานปฏิบัติ  มี
ผูเช่ียวชาญ จํานวน  8 คน ใหขอมูลสอดคลองกันวา  “การสอนงานปฏิบัติเปนหัวใจหลักของ  
สมรรถนะวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม” 
 จากสมรรถนะดังกลาว  ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีควรเสริมสราง  
ใหกับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  โดยสอบถามอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหรกรรม
ตอไป  
 

ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามไปยัง อาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผูวิจัยไดทํา
การรวบรวมขอมูล ไดจํานวน 70 คน จาก 7 สถานศึกษา โดยการประเมินสมรรถนะ  ปรากฏผล
คะแนน  (ตารางท่ี 11 ภาคผนวก จ)  

จากตารางท่ี 11 จะเห็นไดวา ผลการประเมินสมรรถนะจากอาจารยผูสอนในคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดคาเฉลี่ย (  = 4.44)  อยูในระดับมาก  ดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D. = 0.51)  หมายความวา  คะแนนเฉล่ียผลการประเมินสมรรถนะของอาจารยผูสอนในคณะ 
ครุศาสตรแตละคนแตกตางจากคาเฉลี่ย 0.51 คะแนน   

จากการวิเคราะหสมรรถนะ   ผูวิจัยสรุปไดวา  การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  ของ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยการฝกอบรม
ดวยหลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  มี 3 สมรรถนะ คือ 

 1.  การสอนงานปฏิบัติ   
 2.  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  
 3.   การนิเทศนักศึกษา  
  เพื่อเปนการใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสมรรถนะวิชาชีพครู 3 สมรรถนะกับ

หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  จึงสรุปได ดังตารางท่ี  12 

 

ตารางท่ี 12 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะวิชาชีพครูกับหลักสูตรฝกอบรม เพื่อสเริมสราง
สมรรถนะ วิชาชีพครู 

 

สมรรถนะ หนวยการเรียน  

การสอนงานปฏิบัติ   1.การวิเคราะหงาน 

2.การวิเคราะหสมรรถนะ 

3.การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4.การรสรางชุดมอดูลการสอน 

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.เทคนิคการสอนปฏิบัติ 
 

 

การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  7.จิตวิทยาการเรียนการสอน 

8.การใหคําปรึกษาผูเรียน 
  

 

การนิเทศนักศึกษา  9.การนิเทศนักศึกษา  
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จัดทําเปนหลักสูตรเสริม  คือ “หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู” 
รายละเอียดหลักสูตร  ประกอบดวย 9 หัวเร่ือง มีดังนี้  

 1.  จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะหงาน 

 3.  การวิเคราะหสมรรถนะ 

 4.  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 5.  การสรางชุดมอดูลการสอน 

 6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 7.  เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 8.  การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 9.  การนิเทศนักศึกษา  

 

ผลการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู   
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

 การพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   การจัดทําหลักสูตรเปนการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในท่ีนี้หลักสูตรเสริมท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน เรียกวา “หลักสูตร
ฝกอบรม การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู” 

 สําหรับหลักสูตรเสริมที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้  ผูวิจัยไดใชหลักการทฤษฏีเกี่ยวกับ พิสัยการ
เรียนรูของ Bloom รวมท้ังแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ  Alex Osborn 
มาเปนแนวทางในการวิเคราะหหัวขอเร่ืองในการฝกอบรม    ในรูปแบบของมอดูลการเรียนรู ที่
สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพครู ในขั้นตอนที่ 2  มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การประเมินการพัฒนาหลักสูตร 

  1.1  ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

  1.2  ความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม 

    1.2.1  ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   1.2.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

  1.3  ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
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2. การนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช 
  2.1  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

  2.2   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 

1. การประเมินการพัฒนาหลักสูตร 

 1.1  ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

  ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม ตามความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ (ตารางท่ี 13 ภาคผนวก จ) 
  จากตารางท่ี 13 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเที่ยงตรงของแบบ
ประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม โดยมีดัชนีความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  เทากับ 1.00 ทุกรายขอของ
แบบการประเมินผลทั้ง 4 ฉบับ คือ  
  1.1 แบบประเมินผลการฝกอบรม 

  1.2 แบบประเมินผลการสอน 

  1.3 แบบติดตามผลการฝกอบรม สําหรับอาจารยพี่เลี้ยง 

  1.4 แบบติดตามผลการฝกอบรม สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 1.2  ความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม 

   ผลการประเมินความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรมตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตร(ตารางที่ 14 ภาคผนวก จ) 

  จากตารางท่ี 14 พบวาหลักสูตรฝกอบรม ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู   มีความสอดคลองกันทุกรายการโดยการท่ีมีดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00  จํานวน 8 รายการ และมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.8  จํานวน 2 รายการ 

  1.2.1  ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   หลักสูตร
ฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นประกอบดวย 9 หัวขอเร่ือง จากนั้นผูวิจัยไดนําหัวขอเร่ืองทั้ง 9 เร่ือง และ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหัวขอเร่ือง  ใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความสอดคลอง
ระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (ตารางที่ 15 ภาคผนวก จ)  

   จากตารางท่ี 15 พบวาผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  พบวา ความสอดคลองระหวาง
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หัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ของหลักสูตรฝกอบรม นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู มีความสอดคลองกันทุกรายการ โดย
รายการที่มีดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 จํานวน 4 รายการ คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 
จํานวน 5 รายการ   

  1.2.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ   
   ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ  หลักสูตร

ฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นประกอบดวย 9 หัวขอเร่ือง จากนั้นผูวิจัยไดนําหัวขอเร่ืองท้ัง 9 เร่ือง และ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบในแตละหัวขอเร่ือง ใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมินความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ (ตารางที่ 16 ภาคผนวก จ)  

   จากตารางท่ี 16 พบวาผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ พบวา ความสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ ของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  มีความสอดคลองกันทุกรายการ โดยรายการที่มีดัชนีความ
สอดคลองเทากับ  1.00  จํานวน 4 รายการ  และคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80 จํานวน 5 
รายการ  

 1.3  ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

  การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  ผลการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตร (ตารางท่ี 17 
ภาคผนวก จ) 

  จากตารางที่ 17  พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักสูตรฝกอบรมของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะ    วิชาชีพครู ในภาพรวมหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

(  =  4.53)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรมในระดับมากที่สุด 9 คือ หลักสูตรเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม   หัวขอเร่ือง
เรียงลําดับไดอยางเหมาะสม  สื่อการสอน ครอบคลุมเน้ือหา  แบบฝกหัดตรงตามหัวขอเร่ือง  
ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร มีคาเฉลี่ย ( = 4.80)  รองลงมาคือ หลักสูตรสามารถ
นําไปใชปฏิบัติจริงได  เนื้อหาของหลักสูตรครบถวนและครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   
เนื้อหาเหมาะสมกับนักศึกษาท่ีเขารับการฝกอบรม  คําถามมีความชัดเจน เขาใจงายและมีคําตอบท่ี
แนนอนเพียงคําตอบเดียว มีคาเฉลี่ย  ( = 4.60) สวนอีก 6 รายการ ผูเชี่ยวชาญประเมินความ
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เหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมในระดับมาก  คือ หัวขอเร่ืองการฝกอบรมมีความครบถวนและ
ครอบคลุมหลักสูตร  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน อานเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย ( =  4.40)   

และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวขอ  เนื้อหาในใบเน้ือหา อานเขาใจงาย และรูปแบบ
ของใบเนื้อหามีความนาสนใจ   สื่อที่ใชมีความสวยงามนาสนใจ    แบบทดสอบครอบคลุม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม มีคาเฉลี่ย ( = 4.20)    

 

2. การนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใช 
 2.1  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ภายหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ไดคาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม (ตารางท่ี 18 ภาคผนวก จ)    

  จากตารางท่ี 18 พบวาผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  
ในการทดลองใช พบวา  ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  5 คน มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ( ) 80.22  และมีคะแนนจากคะแนนการปฏิบัติงานคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ
( )  80.28  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  รอยละ 80/80   

 2.2   ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

  การวิเคราะหความเช่ือมั่นแบบทดสอบ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 ถือวา
แบบทดสอบที่สรางขึ้นมีความเชื่อถือไดสูง(ตารางท่ี 19 ภาคผนวก จ)    

  

ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมในข้ันตอนน้ี มีการประเมินดังนี ้
 1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝกอบรม 

 
 1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม 

  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ภายหลังทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ไดคาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝกอบรม (ตารางที่ 20 ภาคผนวก จ)    

  จากตารางท่ี  20  ผลการวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  ใน
การทดลองใช พบวา  ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  15 คน มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
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คะแนนเฉลี่ยรอยละ( ) 80.96  และมีคะแนนจากคะแนนการปฏิบัติงานคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ
( )  81.34  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  รอยละ 80/80   

 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม 
  การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดฝกอบรม นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  โดยการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมโดยไดคาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ   การจัดฝกอบรม
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู (ตารางท่ี 
21 ภาคผนวก จ)    

  จากตารางท่ี 21 พบวา นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่เขาฝกอบรมมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ในภาพรวมมีความเหมาะสม
ตรงกันในระดับมาก (  = 4.373) เมื่อพิจารณารายขอ พบวานักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ที่เขา
ฝกอบรมมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มี 8 รายการ  และมีคาความเหมาะสมในระดับมาก 5 
รายการ  และ มีคาความเหมาะสมในระดับปานกลาง 1 รายการ คือ สภาพหองท่ีใชฝกอบรม โดยมี
คาเฉลี่ย (  = 3.40) 

  เม่ือทําการรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการใชหลักสูตรแลวผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ  
หัวหนาภาควิชาและ อาจารยพี่เลี้ยง เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะ 

  ผลจากการสัมภาษณ หัวหนาภาควิชา และ อาจารยพี่เลี้ยง  ปรากฏวาหัวหนา
ภาควิชาจากสถาบันการศึกษา 4 แหง  จาก 5 แหง ใหความเห็นวานักศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมี
ความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการจัดทําแผนการสอนงาน
ปฏิบัตินั้นทําไดอยางถูกตอง แตยังขาดประสบการณในการประเมินผลการเรียนงานปฏิบัติ  สวน
หัวหนาภาควิชาจากสถาบันการศึกษา อีก 1 แหงน้ันใหความคิดเห็นวานักศึกษาครุศราสตร
อุตสาหกรรม  มีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติ อยูในระดับทั่วไป  “สอนเหมือนกับ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมจากสถาบันอ่ืน” และยังเลือกเทคนิคการสอนปฏิบัติไมถูกตอง  ใน
สวนของการแนะแนว  หัวหนาภาควิชา  4 แหงจาก 5 แหง ใหความเห็นวา  นักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกผูเรียน อยูในระดับดี แตมีความเห็นเพิ่มเติมวา 
นักศึกษายังขาดประสบการณในการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน “นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ควรหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการแนะแนว ใหผูเรียนเขาใจในเน้ือหาใหหลากหลายวิธี”  ในสวน
ของการนิเทศนักศึกษาน้ัน หัวหนาภาควิชา  3 แหงใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
ยังขาดประสบการณในการติดตอประสานงาน ภายในสถานศึกษาเน่ืองจากนักศึกษา ไมมีหนาท่ีใน
การติดตอประสานงาน  และยังขาดการรายงานผล ใหทางสถานศึกษาทราบ  จึงควรพัฒนาดานการ
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รายงานผลเพ่ิมข้ึน  แตในสวนของการนิเทศผูเรียน  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมมีความเอาใจ
ใสตอการนิเทศผูเรียนอยางใกลชิด  ทุกแหง           
  อาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 12  คน อาจารยพี่เลี้ยงทุกคน ใหความเห็นวานักศึกษา ครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมมีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติ  จากการติดตามการเตรียมการ
สอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  โดยมีแผนการสอนครบทุกวิชา และมีการ
จัดเตรียมอุปกรณและสื่อการสอนเปนอยางดี  ในสวนของการแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน 
อาจารยพี่เลี้ยง 11  คนใหความเห็นวา  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความรูความสามารถใน
การแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน  เปนอยางดี  แตยังขาดประสบการณในการ  ใหคําปรึกษาและ
การใหคําแนะนําท่ีเปนรูปธรรม  ในสวนของการนิเทศนักศึกษาครุศาสตร นั้น   อาจารยพี่เลี้ยง 10  
คนไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูใน
ระดับดี  และอาจารยเลี้ยง  จํานวน 2  คน ไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจใน
การนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
 

การประเมินผลการเรียนรูโดยการติดตามผลการใชหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น 
 การประเมินผลการจัดฝกอบรมนี้ เปนการติดตามประเมินผล  นักศึกษาครุศาสตร

อุตสาหกรรม  ที่ออกไปปฏิบัติการสอนใหกับนักศึกษาอาชีวศึกษา  โดยมีอาจารยพี่เลี้ยงเปนผู
แนะนําการเรียนการสอน  และอาจารยนิเทศเปนผูติดตามผลของสมรรถนะ ที่นักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรมไดรับการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  จากการฝกอบรม  ดังน้ันในขั้นตอนการ
ประเมินผล มีรายละเอียดดังน้ี   
 1 การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในสวน
ของอาจารยพี่เลี้ยง) 

 2 การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในสวน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา) 

 3 การประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ในสวน
ของอาจารยนิเทศก) 

 4 การประเมินผลจากการสัมภาษณ  อาจารยนิเทศก           
   1 การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในสวน

ของอาจารยพี่ เลี้ยง) โดยไดคาผลการประเมิน  การสอนงานปฏิบัติของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม (ตารางท่ี 22 ภาคผนวก จ)     
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 จากตารางท่ี  22  พบวาผลการประเมินการสรางเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ในสวนของอาจารยพี่เลี้ยง)  ในข้ันตอนนี้พบวา  อาจารยพี่เลี้ยง  
ใหระดับคาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ในการสอนงานปฏิบัติ  อยู
ในระดับมากท่ีสุด  จํานวน 7 รายการ  และระดับคาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ในระดับมาก  จํานวน 3 รายการ  โดยท่ีมีคาเฉลี่ยของคะแนน    (  = 4.62)  ซึ่งอยูใน
ระดับมากที่สุด   

 2  การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในสวน
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา) โดยไดคาผลการประเมิน การสอนงานปฏิบัติของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม (ตารางท่ี 23 ภาคผนวก จ)    

 จากตารางท่ี 23  พบวาผลการประเมินการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  (ในสวนของนัศึกษาอาชีวศึกษา)  ในข้ันตอนนี้พบวา  นักศึกษาอาชีวศึกษา ใหระดับ
คาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ในการสอนงานปฏิบัติอยูในระดับ
มากท่ีสุด  จํานวน  7 รายการ  และระดับคาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ในระดับมาก จํานวน 3 รายการ โดยท่ีมีคาเฉลี่ยของคะแนน  (  = 4.59)  ซึ่งอยูใน
ระดับมากที่สุด   

 3  การประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ในสวน
ของอาจารยนิเทศก) จากแบบสังเกต  โดยไดคาแสดงผลการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม (ตารางที่ 24 ภาคผนวก จ)    

 จากตารางท่ี 24  พบวาผลการประเมินสมรรถนะ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
(ในสวนของอาจารยนิเทศก)  พบวาอาจารยนิเทศ ใหผลการประเมินสมรรถนะ การสอนงานปฏิบัติ
โดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย (  = 4.72)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.458 การนิเทศการสอน 

โดยมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย  (  = 4.60)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =  0.507 การแนะแนวเพื่อ
พัฒนาผูเรียน โดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย  (  = 4.80)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.422   

  4  การประเมินผลจากการสัมภาษณ  อาจารยนิเทศก  
  ผูวิจัยได สัมภาษณอาจารยนิเทศก  จํานวน  5  คน ปรากฏวาอาจารยนิเทศก  5 คน ให

ความเห็นวานักศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติเพิ่มข้ึน  
และยังมีแผนการสอนงานปฏิบัติที่เปนไปตามแผนที่ จัดทําขึ้น  แตยังมีความไมมั่นใจในการสอนอยู
บาง  ซึ่งสังเกตไดจากบุคลิกภาพ  และในสวนของการแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน อาจารย
นิเทศก  5  คนใหความเห็นวา  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความรูความสามารถในการแนะ
แนวและใหคําปรึกษาผูเรียน  เพิ่มข้ึน  แตยังขาดประสบการณ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
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เรียนการสอน  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน   ในสวนของการนิเทศนักศึกษาครุ
ศาสตร นั้น   อาจารยนิเทศก  4  คนไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการ
นิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับดี  และอาจารยนิเทศก  จํานวน 1  คน ใหความเห็นวา 
นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับปานกลาง  



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษา 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมื  เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให
มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงคดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญเปนลําดับตน 

 4. เพื่อประเมินผลการใช หลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ  Cluster Random 

Sampling  ไดแก นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 15 คน การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชคือ 

คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
 ขั้นตอนท่ี 3 การใชหลักสูตร  

 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลหลักสูตร   
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ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู 

 ผูวิจัยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู โดยคนควาขอมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห  หาสมรรถนะวิชาชีพครูที่นักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ควรเรียนเพิ่มเติม  โดยผลการวิเคราะห
ปรากฏวา  สมรรถนะวิชาชีพครูที่ควรเพ่ิมเติม ไดแก  

 1.  การสอนงานปฏิบัติ   
 2.  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
 3. การนิเทศนักศึกษา  

 เม่ือทราบถึงสมรรถนะวิชาชีพครู  ทั้ง 3 รายการดังกลาว ซึ่งบงบอกถึงความจําเปนใน
การเสริมสรางสมรรถนะ  ผูวิจัยจึงไดจัดทําหลักสูตรคือ  “หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครู” นอกจากน้ี ระหวางข้ันตอนการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู  ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา  “การสอนงานปฏิบัติเปนหัวใจหลักของ  สมรรถนะวิชาชีพ
ครูชางอุตสาหกรรม” และควรมีการเพิ่มเติมทางดาน คุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
 หลังจากผูวิจัยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ในรูปแบบ

ของมอดูลการเรียนรู ที่สอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพครู 3 สมรรถนะคือ  1.  การสอนงานปฏิบัติ   
2. การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  3.การนิเทศนักศึกษา  ซึ่งประกอบดวยดวย 9 หัวเร่ือง มีดังนี ้

 1.  จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะหงาน 

 3.  การวิเคราะหสมรรถนะ 

 4.  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 5.  การสรางชุดมอดูลการสอน 

 6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 7.  เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 8.  การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 9.  การนิเทศนักศึกษา 
          ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยทําการประเมิน   
 1. ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

 2. ความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม 

 3. ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
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 4. ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

 5. ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม  

 1. ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม     
การประเมินความเที่ยงตรง ของหลักสูตรฝกอบรม  ซึ่งตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

พบวา ความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม  หลังจากการฝกอบรมเสร็จสิ้นลง  มี
ความสําคัญ ทุกรายขอ โดยมีดัชนีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา เทากับ 1.00 ทุกรายขอของแบบการ
ประเมินผลทั้ง 4 ฉบับ คือ  

  1.1 แบบประเมินผลการฝกอบรม 

  1.2 แบบประเมินผลการสอน 

  1.3 แบบติดตามผลการฝกอบรม สําหรับอาจารยพี่เลี้ยง 

  1.4 แบบติดตามผลการฝกอบรม สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
2. การประเมินความสอดคลองภายในหลักสูตรฝกอบรม  

การประเมินความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ ความสอดคลองภายในหลักสูตร
ฝกอบรมพบวาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มีความสอดคลองกันทุกรายการ  โดยรายการที่มีดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
จํานวน 8 รายการ คือ  

 หัวขอเร่ืองฝกอบรมสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรม  
 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองกับหัวขอเร่ืองฝกอบรม 

 เน้ือหาการฝกอบรมสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม 

 เน้ือหาการฝกอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 แบบฝกหัดสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม 

 แบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม 

 แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม 

  ดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.8  จํานวน 2 รายการ 

 สื่อประกอบการอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 สื่อประกอบการอบรมสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม 
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3. ความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

การประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม พบวาความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ของหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีความ
สอดคลองกันทุกรายการ โดยรายการท่ีมีดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00 จํานวน 4 รายการ คือ 

 การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 การสรางชุดมอดูลการสอน 

 เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 การนิเทศการสอน 

  ดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.80  จํานวน 5 รายการ 

 การวิเคราะหงาน 

 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 การวิเคราะหสมรรถนะ 

 4. ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบการประเมิน
ความคิดเห็นของ ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ พบวา ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบของ
หลักสูตรฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความ
สอดคลองกันทุกรายการ โดยรายการท่ีมีดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 จํานวน 4 รายการ คือ 

 การวิเคราะหสมรรถนะ 

 การสรางชุดมอดูลการสอน 

 เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 การใหคําปรึกษาผูเรียน 

  ดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.8. จํานวน 5 รายการ 

 การวิเคราะหงาน 

 การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 การนิเทศการสอน 

 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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 5. ความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝกอบรม  ในภาพรวมหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย  ( ) =  

4.53 เม่ือพิจารณารายขอ พบวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม
ในระดับมากท่ีสุด 5 รายการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย ( ) = 4.80 คือ  

 หลักสูตรเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม 

 หัวขอเร่ืองเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม 

 สื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหา 
 แบบฝกหัดตรงตามหัวขอเร่ือง 

 ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร    
  ระดับมากท่ีสุด 4 รายการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย ( )= 4.60 คือ   

 หลักสูตรสามารถนําไปใชปฏิบัติจริงได  
 เน้ือหาของหลักสูตรครบถวนและครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เน้ือหาเหมาะสมกับนักศึกษาท่ีเขารับการฝกอบรม    
 คําถามมีความชัดเจน เขาใจงายและมีคําตอบท่ีแนนอนเพียงคําตอบเดียว   

  ระดับมาก 2 รายการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย  ( )= 4.40 คือ  
 หัวขอเร่ืองการฝกอบรมมีความครบถวนและครอบคลุมหลักสูตร  
  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน อานเขาใจงาย   

   ระดับมาก 4 รายการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย  ( ) = 4.20 คือ    

 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวขอ 

 เน้ือหาในใบเนื้อหา อานเขาใจงาย และรูปแบบของใบเน้ือหามีความนาสนใจ 

 สื่อที่ใชมีความสวยงามนาสนใจ 

 แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญยังไดใหขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเก่ียวกับดัชนีความสอดคลองของ  

หลักสูตรฝกอบรมฯ วาถามีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพครู  ในคร้ังตอๆ ไป  ควร
จัดการเร่ืองระยะเวลาในการจัดฝกอบรมใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาการศึกษาในภาคฤดูรอน  
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ชั้นปที่ 4 เพื่อออกไปฝกสอน ในภาคการศึกษาของนักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมใน ภาคการศึกษาท่ี 1  ของชั้นปที่ 5 ไมเชนนั้นจะทําใหชวงเวลาการ
ฝกอบรม  เรงดวนเกินไปและจะทําใหการจัดการตางๆรวมถึงระยะเวลาจะเปนปญหาอยางย่ิง  และ
ในดานเน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรม  ผูเชี่ยวชาญสวนใหญใหขอเสนอแนะวา  ควรมีการจัดการ
เร่ืองสื่อของการอบรม  วาควรมีสื่อการอบรมมากกวาน้ี และควรใชสื่อที่เปนรูปธรรมเพิ่มข้ึน เพื่อ
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เปนการยกตัวอยางใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นถึง  สภาพจริงและอาจารยผูฝกอบรมควร สาธิตและ
ใชเทคนิคการสอนงานปฏิบัติ  เพิ่มข้ึนเพ่ือที่ผูเขารับการฝกอบรมจะไดซึมซับในความรู  ทักษะ  
ประสบการณ  ไดเพิ่มขึ้น 

 ขั้นตอนท่ี 3 การใชหลักสูตร  

 ผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหหาคา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม  ในการทดลองใช พบวา  มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
คะแนนเฉลี่ยรอยละ( ) 80.96  และมีคะแนนจากคะแนนการปฏิบัติงานคาคะแนนเฉลี่ยรอยละ
( ) 81.34  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  รอยละ 80/80   

 สอดคลองกับ ผลจากการสัมภาษณ หัวหนาภาควิชา และ อาจารยพี่เลี้ยง  ปรากฏวา
หัวหนาภาควิชาจากสถาบันการศึกษา 4 แหง  จาก 5 แหง ใหความเห็นวานักศึกษา ครุศาสตร
อุตสาหกรรมมีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการจัดทํา
แผนการสอนงานปฏิบัตินั้นทําไดอยางถูกตอง แตยังขาดประสบการณในการประเมินผลการเรียน
งานปฏิบัติ  สวนหัวหนาภาควิชาจากสถาบันการศึกษา อีก 1 แหงน้ันใหความคิดเห็นวานักศึกษา
ครุศราสตรอุตสาหกรรม  มีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติ อยูในระดับทั่วไป  “สอน
เหมือนกับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมจากสถาบันอ่ืน” และยังเลือกเทคนิคการสอนปฏิบัติไม
ถูกตอง  ในสวนของการแนะแนว  หัวหนาภาควิชา  4 แหงจาก 5 แหง ใหความเห็นวา  นักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม มีการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกผูเรียน อยูในระดับดี แตมีความเห็นเพ่ิมเติม
วา  นักศึกษายังขาดประสบการณในการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู เ รียน  “นักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรมควรหาความรูเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาการแนะแนว ใหผูเรียนเขาใจในเน้ือหาใหหลากหลาย
วิธี”  ในสวนของการนิเทศนักศึกษานั้น หัวหนาภาควิชา  3 แหงใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ยังขาดประสบการณในการติดตอประสานงาน ภายในสถานศึกษาเน่ืองจากนักศึกษา 
ไมมีหนาท่ีในการติดตอประสานงาน  และยังขาดการรายงานผล ใหทางสถานศึกษาทราบ  จึงควร
พัฒนาดานการรายงานผลเพ่ิมขึ้น  แตในสวนของการนิเทศผูเรียน  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม
มีความเอาใจใสตอการนิเทศผูเรียนอยางใกลชิด  ทุกแหง           

 ในสวนของอาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 12  คน ปรากฏวาอาจารยพี่เลี้ยงทุกคน ใหความเห็น
วานักศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมีความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติ จากการติดตาม
การเตรียมการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  โดยมีแผนการสอนครบทุก
วิชา และมีการจัดเตรียมอุปกรณและสื่อการสอนเปนอยางดี  ในสวนของการแนะแนวและให
คําปรึกษาผูเรียน อาจารยพี่เลี้ยง 11  คนใหความเห็นวา  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความรู
ความสามารถในการแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน  เปนอยางดี  แตยังขาดประสบการณในการ  
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ใหคําปรึกษาและการใหคําแนะนําท่ีเปนรูปธรรม  ในสวนของการนิเทศนักศึกษาครุศาสตร นั้น   
อาจารยพี่เลี้ยง 10  คนไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษา
อาชีวศึกษา  อยูในระดับดี  และอาจารยเลี้ยง  จํานวน 2  คน ไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตร
ใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร  
 1. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม (ในสวน

ของอาจารยพี่ เลี้ยง ) โดยอาศัยการประเมินจากการสอนงานปฏิบัติของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  พบวา  อาจารยพี่เลี้ยง  ใหระดับคาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  ในการรสอนงานปฏิบัติ  คาเฉลี่ย  ( = 4.62)  ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด  และมีคา
คะแนนอยูในระดับมากที่สุด  จํานวน 7 รายการ คือ 

 มีการคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อสอนงานปฏิบัติมากขึ้น 

 มีความรับผิดชอบในการสอนงานปฏิบัติเปนอยางดี 

 มีความต้ังใจในการสอนงานปฏิบัติเปนอยางดี 

 สรางชุดการสอนงานปฏิบัติเปนประจําสม่ําเสมอ 

 มีลําดับขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัต ิ

 สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชกับวิชาปฏิบัติได
เปนอยางดี 

 ภาพรวมหลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม
ในการจัดทําหลักสูตรและการสอนงานปฏิบัต ิมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 คาคะแนนความเหมาะสมในระดับมาก มี 3 รายการ คือ 

 มีความกระตือรือรนในการสอนงานปฏิบัติมากขึ้น 

 ชวยลดปญหาใหกับผูเรียนในดานการสอนงานปฏิบัติ 
 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหนวยงานมากข้ึน 

 2. การประเมินการสอนงานปฏิบัติของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ในสวนของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา) พบวา  นักศึกษาอาชีวศึกษา  ใหระดับคาคะแนนความเหมาะสมของนักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม  ในการสอนงานปฏิบัติ       มีคาเฉลี่ยของคะแนน  ( = 4.59)  ซึ่งอยูใน
ระดับมากที่สุด  และมีคาคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด  จํานวน 7 รายการ คือ  

 ผูสอนเตรียมความพรอมของสื่อและอุปกรณประกอบการสอนไดเปนอยางดี 

 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเขารับการสอนซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยาง
ทั่วถึง 
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 ผูสอนสามารถตอบขอคําถามและปญหาตางๆในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

 ผูสอนงานมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเขารับการสอนงาน 

 ผูสอนประเมินผลผูเขารับการสอนงาน อยางถูกตองและเท่ียงตรง 
 ความรูและทักษะที่ไดรับจากการสอนงานตรงตามลักษณะของวิชาปฏิบัต ิ
 ความรูและทักษะที่ไดรับมาสามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางถูกตอง 

 มีคาคะแนนความเหมาะสมในระดับมาก มี 3 รายการ 

 ผูสอนเตรียมความพรอมของเอกสารประกอบการสอนไดเปนอยางดี 

 ผูสอนงานอธิบายเน้ือหาตามลําดับขั้นตอน มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

 ผูสอนใชเวลาการสอนเหมาะสมกับหัวขอเรื่องในการสอนงานปฏิบัติ 
 3. การประเมินผลสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ในสวน

ของอาจารยนิเทศก) จากแบบสังเกต  พบวาผลการประเมินสมรรถนะ ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  (ในสวนของอาจารยนิเทศก)  พบวาอาจารยนิเทศ ใหผลการประเมินสมรรถนะ การ
สอนงานปฏิบัติโดยมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย (  = 4.72)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.458 

การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยมีระดับคาคะแนนเฉลี่ย  (  = 4.80)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.422 การนิเทศนักศึกษา โดยมีระดับคาคะแนนเฉล่ีย  (  = 4.60)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) = 0.507   

 สอดคลองกับผลจากการสัมภาษณ  อาจารยนิเทศก  ผูวิจัยได สัมภาษณอาจารยนิเทศก  
จํานวน  5  คน ปรากฏวาอาจารยนิเทศก  5 คน ใหความเห็นวานักศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมมี
ความรูความสามารถในการสอนงานปฏิบัติเพิ่มข้ึน  และยังมีแผนการสอนงานปฏิบัติที่เปนไปตาม
แผนที่ จัดทําขึ้น  แตยังมีความไมมั่นใจในการสอนอยูบาง  ซึ่งสังเกตไดจากบุคลิกภาพ  และในสวน
ของการแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน อาจารยนิเทศก  5  คนใหความเห็นวา  นักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มีความรูความสามารถในการแนะแนวและใหคําปรึกษาผูเรียน  เพิ่ มข้ึน  แตยังขาด
ประสบการณในการ  จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มข้ึน   ในสวนของการนิเทศนักศึกษาครุศาสตร นั้น   อาจารยนิเทศ  4  คนไดใหความเห็นวา 
นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษาอาชีวศึกษา  อยูในระดับดี  และอาจารย
นิเทศก  จํานวน 1  คน ไดใหความเห็นวา นักศึกษาครุศาสตรใหความสนใจในการนิเทศนักศึกษา
อาชีวศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 

       จากการสรุปผลข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาทั้ง 4 ขั้นตอนผูวิจัยไดประมวลผลการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  โดยอยูบนฐานของสมรรถนะ 3 สมรรถนะ  
สามารถสรุปไดดังภาพ 
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ภาพที่ 34     การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย 
ตามผลการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
การอภิปรายผลการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู 
 จากผลการวิจัยสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ขอมูลจาก
การศึกษาพบวาสมรรถนะที่จําเปนตองเสริมสรางมี 3 สมรรถนะ คือ  การสอนงานปฏิบัติ   การแนะ
แนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การนิเทศนักศึกษา  ทั้ง  3  สมรรถนะน้ีถือเปนสมรรถนะที่สําคัญของการ
เปนครูอาชีวศึกษาท่ีดีในอนาคต  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  (Shermon  and  Parry)  และ  
(Spencer and Spencer )   ที่กลาววา  สมรรถนะเกิดจากองคประกอบ (Cluster) ของความรู ทักษะ 
และทัศนคติ ของปจเจกบุคคลเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอประสิทธิผลของการทํางานของ
บุคคลนั้น ๆ กลาวคือ สมรรถนะทั้ง 3 สมรรถนะนั้นจะตองมี การนําความรู ทักษะและทัศนคติ มา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดรปรโยชน  ตอการทํางาน  ในท่ีนี้หมายถึงครูอาชีวศึกษา  ที่ตองมีความรู 
ทักษะ  ทัศนคติ ที่ดีและเหมาะสม  กับสมรรถนะการสอนงานปฏิบัติ  การแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน  และการนิทเศนักศึกษา  และสอดคลองกับ   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(2548: 42) ที่กลาววา สมรรถนะคือ กลุมของความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของ
บุคคลที่จําเปนในการทํางานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปน
คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมและผลของการปฏิบัติงาน  ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ี 

ประกอบขึ้นจากทักษะความรูความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ คานิยมของบุคคล หรือพฤติกรรม
ของผูที่มีผลการปฏิบัติงาน ยอดเย่ียมในงานหนึ่ง ๆ      และในการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู
ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของในการวิเคราะหสมรรถนะฯ  โดยในการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารผูวิจัยได  วิเคราะห
เอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ   โดยใชแนวคิดจาก   United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO)   European Union (EU)   International Labour Organization 

(ILO)  United Kingdom (UK)  Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  Thai Qualifications 

Framework(TQF) และ อาชีวศึกษา  ผลที่วิเคราะหไดมี  15  สมรรถนะ  และผูวิจัยไดทําการจัดกลุม 
สมรรถนะตามองคประกอบของการออกแบบหลักสูตรตามกรอบแนวคิดของ  Allan C. Ornstein 

(Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 5th ed.) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตร SU Model สุเทพ อวมเจริญ (2555: 22-24)  เมื่อนํามาวิเคราะหกับ หลักสูตรครุศาสตร
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อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปรากฏวา  มีสมรรถนะที่ควรเพิ่มเติม
ใหกับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  3  สมรรถนะ  คือ  การสอนงานปฏิบัติ   การแนะ
แนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  การนิเทศนักศึกษา จากนั้นผูวิจัยไดทําการตรวจสอบสมรรถนะกับ
ผูเชี่ยวชาญดวยการสนทนากลุม   โดยวิเคราะหสมรรถนะโดยอาศัยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
หรือผูที่ถือบทบาทตามวิชาชีพนั้นๆ เปนขั้นตอนการกล่ันกรองสมรรถนะที่มีการดําเนินการอยาง
กวางขวาง สอดคลองกับ นันทวัฒชัย วงษชนะชัย, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ,วิเชียร เกตุสิงห และ วัลลภ 
จันทรตระกูล (2554) เร่ืองการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิตของ
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา โดยอาศัยขอมูลจากการประชุมกลุมยอยรวมกับผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
ตัวแทนจากบุคลากรโดย  ILO (2006,29) ระบุใน Guidelines for Development of Regional Model 

Competency Standards กลาววา การประชุมกลุมยอยกับผูเชี่ยวชาญเปนเทคนิคการรวบรวมและ
วิเคราะหสมรรถนะท่ีสําคัญรูปแบบหนึ่ง  ผลปรากฏวาผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะดานการสอนงานปฏิบัติ  ขอมูลจากการ
สัมภาษณพบวา สนับสนุนขอคนพบจาการวิจัย อาทิ  
 
“การสอนงานปฏิบัติเปนหัวใจหลักของ  สมรรถนะวิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“การท่ีจะใหนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม จะเปนครูอาชีวศึกษาในอนาคตที่ดีนั้น นอกจาก
นักศึกษาฯตองเขาใจพ้ืนฐานของครู(สพฐ)แลว  แตสิ่งท่ีจะตองเพ่ิมเติมคือ การสอนทางดานทักษะ  
เพื่อใหเกิดช้ินงานหรือผลงานท่ีสามารถจับตองไดหรือใหเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งเปนสมรรถนะที่
วิชาชีพครูชางควรมีอยางโดดเดนกวาวิชาชีพครูทั่วไป” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 “คุณลักษณะหรือสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  นั้นแมจะมีการสอน
งานปฏิบัติใหเชี่ยวชาญแลวยังตองคํานึงถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  ของความเปนครูเพิ่มขึ้นดวย” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 “การท่ีจะใหนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะเปนครูอาชีวศึกษาในอนาคตท่ีดีนั้น นักศึกษาฯ
จะตองเขาใจพ้ืนฐานของครู(สพฐ)  แตสิ่งท่ีจะตองเพ่ิมเติมคือ การสอนทางดานทักษะ  เพื่อใหเกิด
ชิ้นงานหรือผลงานท่ีสามารถจับตองไดหรือใหเห็นเปนรูปธรรม”   
          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
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 ขณะที่ E.R Hilgard (1940) กลาววาการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะถาวรของ
พฤติกรรม  จะเปนผลเน่ืองมาจากการฝก และเกศริน (2544 : 160) อางอิงแนวคิดของ Baldwin and 

Williams(1988 : 4-5) ที่กลาววาการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนวิธีการ   เรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ   

 

 สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการการแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนและการ
นิเทศนักศึกษา  รวมทั้ง ความสามารถดานการใชเทคในโลยี  ความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ  
รวมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย  ขอมูลดังกลาวดังตัวอยาง เชน 

 

 สมรรถนะดานการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตองมีความสามารถทางดานการแนะแนวหรือแนะนําผูเรียน  ใน
การใชเทคโนโลยี   ที่ทันสมัย  เนื่องจาก  การใช เทคโนโลยี เปนการชวยใหผู เ รียนมีความรู
ความสามารถ  ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะตองเปนผูมีระเบียบวินัย  ใสใจตอการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาตนเองใหเขากับสังคมยุคปจจุบันได  และจะตองมีความรูในเร่ืองตางๆ  เปนอยางดีเพื่อที่จะ
ถายทอดหรือแนะนําใหผูอื่นไดเขาใจเร่ืองดังกลาวได มากกวา  หรือ  เทากับ ตนเองได” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะตองเปนผูมีระเบียบวินัย  ใสใจตอการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาตนเองใหเขากับสังคมยุคปจจุบันได  และจะตองมีความรูในเร่ืองตางๆ  เปนอยางดีเพื่อที่จะ
ถายทอดหรือแนะนําใหผูอื่นไดเขาใจเร่ืองดังกลาวได มากกวา  หรือ  เทากับ ตนเองได” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“สมรรถนะครูอาชีวศึกษามีหลายดาน  การแนะแนวเพ่ือพันาผูเรียนเปนอีกดานหนึ่งท่ีควรสงเสริม
อยางยิ่ง  ไมแตจะเปนการพัฒนาผูเรียน  ยังเปนการลดปญาหาใหกับสถานศึกษา  เมื่อมีการแนะแนว
เพื่อพัฒนาผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจในกฎระเบียบ  และการอยูรวมกันอยางเปนสุข”
          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
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 สมรรถนะดานการนิทเศนักศึกษา 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ตองเปนผูมีความรูความสามารถ ในการสอนท้ังภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ  และจะตองคอยควบคุมดูและนักศึกษาทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เพราะ
นักศึกษาเหลานี้จะตองออกไปเปนครูตามสถานศึกษาตางๆ  ในอนาคต” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“การนิเทศเปนสวนสําคัญ  ในการที่นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมจะตองออกไปอยูยัง
สถานศึกษาตางๆ  เพราะการนิเทศ จะเปนการประเมินและเปนตัวควบคุมดูนักศึกษาอาชีวศึกษา    
รวมท้ังเปนการติดตามผล เพื่อรองรับการประเมินจากอาจารยนิเทศอีกดวย” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 ความสามารถดานการใชเทคโนโลยี 

“นักศึครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะตองมีความรูความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยี  เพื่อจะ
ไดรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว  และเปนการพัฒนาตนเองในหลายดาน  รวมท้ังพัฒนาการทํางานของ
ตนเองดวย” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 ดานความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  จะตองเปนผูมีระเบียบวินัย  ใสใจตอการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาตนเองใหเขากับสังคมยุคปจจุบันได  และจะตองมีความรูในเร่ืองตางๆ  เปนอยางดีเพื่อที่จะ
ถายทอดหรือแนะนําใหผูอื่นไดเขาใจเร่ืองดังกลาวได มากกวา  หรือ  เทากับ ตนเองได” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 ดานคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย   
“การที่จะใหนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  เปนผูมีความรูความสามารถนั้นจะตองมีสมรรถนะ
หลายดาน  ทั้งการสอนงานปฏิบัติ  การแนะแนว  การนิเทศ  การใชเทคโนโลยี  การบริหารจัดการ 
ฯลฯ  และตองคํานึงถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม” 

          (ผูเชีย่วชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
“คุณลักษณะหรือสมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  นั้นแมจะมีการสอน
งานปฏิบัติใหเชี่ยวชาญแลวยังตองคํานึงถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  ของความเปนครูเพิ่มขึ้นดวย” 

          (ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนากลุม) 
 

 สําหรับประเด็นเก่ียวกับ  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  ผกาทิพย (2540 : 1)  กลาววา   
การแนะนําหรือสอนผูเรียนใหเรียนรูลักษณะงาน วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนมีพฤติกรรมในการทํางาน
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ที่เหมาะสมเพ่ือใหการทํางานสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ  และสมาคมสุขภาพจิตแหงประเทศ
อังกฤษ(King, 1999: 7-9 citing Namh, 1970) ไดกลาววา การใหคําปรึกษาเปนสัมพันธระหวาง
บุคคล 2 คน คนหน่ึงคือผูรับคําปรึกษาความตองการท่ีไดรับโอกาสในการพูดถึงปญหาของตนเอง 
สวนอีกคนหนึ่งคือผูใหคําปรึกษามีความไวตอความรูสึก  และมีวุฒิภาวะท่ีจะตระหนักถึงความไม
สบายใจและความขัดแยงในใจของผูมาขอรับคําปรึกษา ซึ่งสอดคลองกับ  (Jones, 1970:10) ได
เสนอแนะวาการแนะนําและการใหคําปรึกษา   คือกระบวนการที่ทําใหเกิดความสามารถ  ซึ่ง
กระบวนการน้ีไดรับการออกแบบบเพื่อชวยใหบุคคลไดดําเนินชีวิตอยางมีสติ  และเหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นและประเด็นเก่ียวกับ  การนิทเศนักศึกษา มงคล (2534 :

บทคัดยอ) กลาววา  การนิเทศทางการศึกษาประกอบดวย  3  ดาน  ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่ง
สอดคลองกับ งานวิจัยของ อรุณ (2545 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองปญหาการนิเทศงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา  วาการนิเทศจะตองมีการ สํารวจและตรวจสอบใหครอบคลุมทุกดานเพื่อ จะ
เปนการชวยใหผูไดรับการนิเทศ เขาใจและรับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่จะตองปรับปรุงตอไป 

 เพื่อเปนการตรวจสอบ การวิเคราะหสมรรถนะผูวิจัยไดสงแบบสอบถามสมรรถนะ ที่
ควรเสริมสรางใหกับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ไปยังอาจารยประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน  70  ชุด 
ขอมูลจาการวิจัยปรากฏวา สมรรถนะท่ีควรเสริมสราง  คือ  การสอนงานปฏิบัติ   การแนะแนวเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  และการนิเทศนักศึกษา  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําสมรรถนะ  ทั้ง 3 สมรรถนะ มาเปนตัว
ตั้งในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 ผูวิจัยได พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยอาศัยกรอบแนวคิด การพัฒนาหลักสูตรการฝก
อาชีพดานอาชีวศึกษา และการวิเคราะหอาชีพแบบ  DACUM Developing a Curriculum Adam 

(1975) และกฤษมันต วัฒนาณรงค (2553) กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะและหลักสูตร
ที่เรียกวา DACUM Process. 

 DACUM แตเดิมน้ันใชกับโครงการทดลองของ  กรมแรงงานและคนเขาเมืองใน 
ประเทศแคนาดา (Experimental Projects Branch of the Department of Manpower and  

Immigration in Canada)  และบรรษัทการศึกษาทั่วไปแหงนิวยอรก (General Learning Corporation  

of  New  York)  และในชวงทศวรรษ ค.ศ.1960  หลักดาคัม นี้มีประโยชนมากสําหรับการวิเคราะห
ความตองการเก่ียวกับการฝกอบรมและออกแบบการฝกอบรมในแงของโปรแกรมการฝกอบรม
อาชีพ 
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 The DACUM มีกรอบแนวคิดวา  
 1.  ภาระงาน (Job) สามารถนํามาอธิบายไดในรูปแบบของหนาท่ี (Duties) และงาน 
(Tasks) ที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดโดยผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

 2.  ผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ เปนผูที่สามารถอธิบายภาระงาน (Job) ไดดีกวาผูอื่น 

 3.  สามารถวิเคราะหงาน(Tasks) และระบุความรู ทักษะและทัศนคติที่ผูปฏิบัติงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญตองมีเพื่อทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรมจะตองมีขั้นการเรียนรู ในลักษณะภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งตรงกับความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนรูที่สมบูรณและเกิดการเรียนรูไดจริง ประเด็นดังกลาว  สวาสด์ิ (2546 : 135) อธิบายวา
หลักสูตรการฝกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะเปนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ  ผูที่เขารับการฝกอบรม
จะตองมีการฝกปฏิบัติจริงในเร่ืองการเรียนในแตละหนวยฝกอบรม และในการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมคร้ังน้ีไดมาจากการวิเคราะหงาน (Job Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะหหัวเร่ือง (Topic 

Analysis) วิเคราะหความรูหลักและความรูยอย เพื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม จากน้ันนํา
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีไดมาสรางหลักสูตรฝกอบรม  ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา สื่อ
ประกอบการฝกอบรมแบบฝกหัด แบบทดสอบ และกําหนดวิธีการสอนตามลําดับ ขณะท่ี คํานึง
(2547 : 206) ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมไดมาจากการวิเคราะหงานนิเทศการสอน  

เพื่อนํางานแตละงานมา วิเคราะหทําใหทราบวา จะทํางานแตละงานใหสําเร็จไดตองมีความสามารถ
อะไรบาง ซึ่งความ สามารถแตละดานจะประกอบดวยความรู และทักษะเม่ือนําความรูมาวิเคราะห
ทําใหทราบวาตองรูอะไรบาง จึงจะชวยใหการทํางานน้ันสําเร็จ ดังน้ันผูวิจัยจึงนําความรูหลักและ
ความรูยอยมากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อนํามาสรางเน้ือหาหลักสูตร โดยเน้ือหา
ของหลักสูตรจะแบงออกเปน 9 หนวย   และสอดคลองกับสมรรถนะครู สมรรถนะการสอนงาน
ปฏิบัติ  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  การนิเทศนักศึกษา  
 จัดทําเปนหลักสูตรเสริม “หลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู” 
รายละเอียดหลักสูตร   
 สอดคลองกับสมรรถนะการสอนงานปฏิบัติ คือ   การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
สมรรถนะ  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  การสรางชุดมอดูลการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู  เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 สอดคลองกับการแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ จิตวิทยาการเรียนการสอน  การให
คําปรึกษาผูเรียน   

 สอดคลองกับสมรรถนะการนิเทศนักศึกษา คือ  การนิเทศนักศึกษา   
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 เม่ือทําการเรียงลําดับหัวขอ ในการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูวิจัยจึงอาศัยกรอบ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร Allan C. Ornstein (Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 

5th ed.) กลาววา การออกแบบหลักสูตรมีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ การวางแผนหลักสูตร การ
ออกแบบหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร SU Model 

สุเทพ อวมเจริญ (2555: 22-24)   จึงไดพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูของ
นักศึกษาครุศาสตรอุตสหกรรม  แบงเปนหนวยการเรียน ดังนี้   
 1.  จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 2.  การวิเคราะหงาน 

 3.  การวิเคราะหสมรรถนะ 

 4.  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 5.  การสรางชุดมอดูลการสอน 

 6.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 7.  เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
 8.  การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 9.  การนิเทศนักศึกษา  

 ในสวนของการแบงหนวยการเรียนผูวิจัยไดใชขอมูลจากการสัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรถนะวิชาชีพครู    ดังตัวอยางเชน  
“ในการออกแบบหนวยการเรียนรู แตละหนวยจะตองมีความสัมพันธกัน  ตลอดหลักสูตรเพื่อให
หลักสูตรเกิดความสอดคลองกันภายใน  และสามารถประเมินใหเห็นไดอยางชัดเจนวาหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพหรือไม” 

           (ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร) 
“การออกแบบหลักสูตร  จะตองยึดถือหลักการหรือทฤษฏี  อยางใดอยางหน่ึงเพ่ือเปนกรอบแนวคิด
ไวกอน และสามารถนําทฤษฏีหรือขอเสนอแนะของงานวิจัยที่ใกลเคียงกันมาปรับปรุงประยุกตใช
ใหเขากับสภาพแวดลอมหรือสภาพจริงของหลักสูตรที่จะพัฒนา” 

           (ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร) 
“ในการพัฒนาหลักสูตร  ควรศึกษาขอมูลใหลึกซึ้งกอนวา  จะพัฒนาหลักสูตรใด  และหลักสูตรน้ีมี
ประโยชนอยางไร  สามารถใชไดจริงหรือไมหรือตรวจสอบไดอยางไร” 

           (ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร) 
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การอภิปรายผลการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสหการรม  ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของ Alex Osborn (1963)กลาววา การแกปญหาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน 
คือ การเสาะหาขอเท็จจริง (Fact Finding)     การแสวงหาแนวคิด (Idea Finding) และการแสวงหา
แนวทางแกปญหา (Solution Finding) มาเปนแนวทางในการวิเคราะหหัวขอเร่ือง และจัดเรียงหัวขอ
ในการเรียนการสอนดวย และการจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูในการวิจัยคร้ัง
นี้ อาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1949) การพัฒนาหลักสูตรแบบ DACUM 

รวมทั้งกรอบแนวคิดดานพิสัยการเรียนรูของ Bloom and others (1956) เปนกรอบแนวคิดสําคัญใน
การพิจารณากําหนด และจัดลําดับของเน้ือหาหลักสูตร ขณะท่ีในข้ันตอนของการนําหลักสูตรไป
ประยุกตใชจะอาศัยกรอบแนวคิดกลยุทธการจัดการเรียนการสอนของ Dick and Carey (2001) และ
แนวคิดของ Clark (2004) ที่ระบุวา องคประกอบท่ีจะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ
ประกอบดวย 

องคประกอบที่ 1  ความรู (Knowledge) ผูสอนตองมีความรูในหลักสูตร วิชาหรือ 

หนวยการเรียนรูหรือโมดูลท่ีสอน 

 องคประกอบที่ 2  สิ่งแวดลอม (Environment) ผูสอนตองมีเคร่ืองมือที่ชวยสงผาน
เน้ือหาสาระท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เชน แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู รวมถึง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่เรียน 

 องคประกอบที่ 3  ทักษะท่ีเกี่ยวของ (Involvement Skills) ผูสอนตองรูจักผูเรียน เชน 
ชื่อ จุดหมายที่แทจริง และแรงจูงใจ เปนตน 

 แนวคิดของ Alex Osborn  ระบุวาการแกปญหาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ  3 ขั้นตอน 
ดังกลาวมาประยุกตใชในการกําหนดแผนการฝกอบรมครูผูสอนดานสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษาครุ
ศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อใหผูสอนมีความรูเพียงพอเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีออกแบบ     ขึ้นใหมบนฐาน
สมรรถนะ โดยอาศัยการอบรมอยางเปนข้ันตอน สวาสด์ิ (2546 : 135) ไดนําแนวคิดดังกลาวมา
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมท่ีพัฒนาขึ้นมีลักษณะเปนหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ  ผูที่เขารับการ
ฝกอบรมจะตองมีการฝกปฏิบัติจริงในเร่ืองการเรียนในแตละหนวยฝกอบรม  และในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมคร้ังน้ีไดมาจากการวิเคราะหงาน (Job Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะหหัวเร่ือง 

(Topic Analysis) วิเคราะหความรูหลักและความรูยอย เพื่อกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

จากน้ันนําวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดมาสรางหลักสูตรฝกอบรม  ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา สื่อ
ประกอบการฝกอบรม แบบฝกหัด แบบทดสอบ และกําหนดวิธีการสอนตามลําดับ ผลการศึกษา



 176 

ของ สวาสด พบวา การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมจะตองมีขั้นการเรียนรู ในลักษณะภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งตรงกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูที่สมบูรณและเกิดการเรียนรูไดจริง  ซึ่ง
สอดคลองกับ คํานึง(2547 : 206)การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมไดมาจากการวิเคราะหงานนิเทศ
การสอน เพื่อนํางานแตละงานมาวิเคราะห ทําใหทราบวาจะทํางานแตละงานใหสําเร็จไดตองมี
ความสามารถอะไรบาง ซึ่งความสามารถแตละดานจะประกอบดวยความรู และทักษะเม่ือนําความรู
มาวิเคราะหทําใหทราบวาตองรูอะไรบาง จึงจะชวยใหการทํางานน้ันสําเร็จ ดังน้ันผูวิจัยจึงนําความรู
หลักและความรูยอยมากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อนํามาสรางเน้ือหาหลักสูตร โดย
เน้ือหาของหลักสูตรจะแบงออกเปน 9 หนวย  ดังไดกลาวไวในผลการศึกษาวิเคราะหสมรรถนะ
วิชาชีพครูที่กลาวมาในขางตน 
 จากน้ันผูวิจัยนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ความสอดคลองของหลักสูตร และความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม โดยพบวา ความคิดเห็นโดยเฉลี่ยมีความเหมาะสมในระดับมาก หลักสูตรฝกอบรมมี
ความสอดคลองกัน ระหวางหัวขอเร่ืองวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  และแบบทดสอบ และ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงทุกรายขอ จากน้ันผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรมท่ีผานการประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ไปทดลองใช(Try-out) เพื่อหาคาความเช่ือมั่นและประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรม ผลปรากฏวาหลักสูตรฝกอบรมที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนมีคาความเช่ือมั่นอยูใน
ระดับสูงมาก เปนที่ยอมรับได และประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 และประสิทธิภาพทาง 

      เน่ืองมาจากหลักสูตรฝกอบรมไดผานกระบวนการวิเคราะหงานจริง และการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีความรูและทักษะท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงาน
ไดจริง งานวิจัยของ  สุรเชษฐ (2547:63) กลาววา ผูเขารับการฝกอบรมสวนมากหากมีการเตรียมการ
สอนเปนอยางดีและมีสื่อที่สามารถแสดงใหเห็นไดจริง จะทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคลองกับ  องอาจ (2541:103) หากมีการเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแสดง
ขอคิดเห็นและการจัดกิจกรรมเสริมสรางความคุนเคยเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะใหผูเขารับการ
ฝกอบรมกลาแสดงออก  และสอดคลองกับ ชูชัย (2548:173) ที่เสนอวิธีการฝกอบรมโดยวิธี (Doing 

method) เปนวิธีการฝกอบรมซึ่งผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาท อยางมากโดยจะตองลงมือทํา
กิจกรรมตางๆ  ดวยตนเองภายใตการแนะนําของอาจารย  อยางใกลชิดเการไดลงมือปฏิบัติดังกลาว
จะนําไปสูความสําเร็จของผูเขารับการฝกอบรม  สวน   เกศริน (2544 : 160) อางอิงแนวคิดของ 

Baldwin and Williams(1988 : 4-5) ที่กลาววาการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงเปนวิธีการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ สมยศ (2540 : 149) การฝกอบรมตองสัมพันธกับงานท่ี
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ทํามุงไปสูการประยุกตใชไดจริง และตอง ตอบสนองตอนโยบายของบริษัทรวมถึงตองเปนการ
พัฒนาทั้งในงานของธุรกิจ และคุณคาของตัวพนักงานเองดวย 

 ขอมูลสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญสะทอนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นนี้ ในหลายลักษะ
อาทิ   องคประกอบหลักสูตรฝกอบรม   วิธีการฝกอบรม  การประเมินผลการฝกอบรม ขอมูล
ดังกลาว ไดแก 
                 องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม 
“องคประกอบของหลักสูตร มีหัวขอหลักสูตร  วัตถุประสงค   เนื้อหาหรือหัวขอยอย เทคนิคและ
วิธีการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม  และตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม อาจมีการจัดการ
ฝกอบรม ตามความเหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี หรือเน้ือหา ของการฝกอบรม” 
           (ผูเชี่ยวชาญ) 
“หลักสูตรฝกอบรม สวนใหญ ประกอบดวย  หัวขอ  วัตถุประสงค   เนื้อหา วิธีการฝกอบรม และ
ตองคํานึงถึง  บุคคลท่ีจะเขารับการฝกอบรม  ดวย อาจปรับเปลี่ยนทุกอยางได ตามความเหมาะสม  
เพราะการฝกอบรม  ตองการใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูในเร่ืองน้ันๆ  แตหลักสําคัญคือการ
ประเมินวาผูเขารับการฝกอบรม  ไดความรูไปจริงหรือไม” 
           (ผูเชี่ยวชาญ) 
                 วิธีการฝกอบรม 

“เลือกวิธีการสอนเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดสัมผัสและมองเห็นสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด  

โดยใชโสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ หรืออาจใชสื่อที่เปนของจริง  ผูเรียนจะไดเขาใจในเน้ือหาได
อยางรวดเร็ว” 
           (ผูเชี่ยวชาญ) 
“ใหฝกจากวิธีงายไปหายากตามลําดับการทํางานแตละสวน และตอนสุดทายใหฝกทํางานต้ังแตตน
จนสําเร็จขั้นสุดทาย นอกจากน้ัน ถาเปนไปไดควรเลือกวิธีการสอน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมได
มีการฝกบอยๆ ” 
           (ผูเชี่ยวชาญ) 
 การประเมินผลการฝกอบรม 

“องคประกอบของหลักสูตร มีหัวขอหลักสูตร  วัตถุประสงค   เนื้อหาหรือหัวขอยอย เทคนิคและ
วิธีการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม  และตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม อาจมีการจัดการ
ฝกอบรม ตามความเหมาะสมกับ เวลา สถานท่ี หรือเน้ือหา ของการฝกอบรม” 
           (ผูเชี่ยวชาญ) 
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 “เพื่อทราบสัมฤทธิผลของโครงการฝกอบรมนั้น ๆ วาไดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม  เชน เกิด
การเรียนรู (Learning) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน (Behavior) หรือไมเพื่อทราบขอดี 
ขอบกพรอง ความเหมาะสม รวมถึงปญหา และอุปสรรคตาง ๆของโครงการฝกอบรม ทั้งในแงของ
กระบวนการฝกอบรม (เชน เนื้อหาวิชา วิทยากร ระยะเวลา เปนตน) และการจัดฝกอบรม (เชน 
สถานท่ี การอํานวยความสะดวกตาง ๆ) เพื่อแกไขและปรับปรุงโครงการฝกอบรมในคร้ังตอ ๆ ไป
ใหดียิ่งข้ึน” 

           (ผูเชี่ยวชาญ) 
การอภิปรายผลการใชหลักสูตร 
 การนําหลักสูตรไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง (Implementation) การนําหลักสูตรไปใชจริง  
กับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยใชกลุม
ตัวอยาง  จํานวน 15 คน ผลปรากฏวาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมฯ มีประสิทธิภาพ   

80.96/81.34 โดยสมมติฐานการวิจัยกําหนดไวคือ 80/80 อาจเน่ืองมาจาก ผูเขารับการอบรม  มี
ความรูอยูในระดับเดียวกันซึ่ง  เปนนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ชั้นปที่  4   จึงทําใหผูเขารับ
การอบรมเขาใจในเน้ือหาไดเปนอยางดี และผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม โดยปรับเนื้อหาให
แยกยอยมากขึ้น มีวิธีการสอนแบบการฝกปฏิบัติซ้ําระหวางการฝกอบรม  จึงทําใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเกิดความรูและทักษะความชํานาญงานมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ไพโรจน (2547 : 159) ใน
ระหวางการฝกอบรม ไดกําหนดแผนการฝกอบรมเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกิจกรรมการเรียนรู
เปนสวนยอยๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองเปนการ
ชวยเรงความสนใจของผูเขารับการฝกอบรมจึงทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมท่ีดีขึ้น ซึ่ง
ขัดแยงกับ  มงคล (2545 : 121-122) ที่ผลการทดลองฝกอบรมต่ํากวาสมมติฐานที่ตั้งไว สาเหตุ
เนื่องมาจากชวงเวลาฝกอบรมเฉพาะวันเสารกับวันอาทิตยทําใหการฝกอบรมไมตอเนื่อง  และ
ชวงเวลาที่ใชฝกอบรมเปนชวงเวลาเปดภาคเรียน ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีภาระการสอนและ
ภาระการปฏิบัติงานประจําที่สถานศึกษาซึ่งตนเองสังกัดอยูทําใหไมมีเวลาทบทวนความรู  ซึ่งผูวิจัย
ไดนํามาประยุกตใช คือจัดการฝกอบรมใน ภาคฤดูรอน ทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงชวงระยะเวลาในการฝกอบรม  มีสวนสําคัญในการวิจัยครั้งนี้ 
 การประเมินผลการจัดฝกอบรม  จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการ
ฝกอบรม เกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรมหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรมทั้ง 9 หนวย 

พบวา การจัดการฝกอบรมในภาพรวม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดฝกอบรมอยูในระดับมาก  ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากผูเขารับฝกอบรมทุกคนมีความตั้งใจที่จะเรียนรูและฝกปฏิบัติอยางจริงจัง  และ
บรรยากาศในการฝกอบรมเปนกันเอง  สงผลใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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นอกจากน้ีเอกสารประกอบการฝกอบรมและสื่อประกอบการฝกอบรม ยังสงผลชวยใหผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความเขาใจในหนวยฝกอบรมมากย่ิงข้ึนอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ คณิต (2545 : 128) 

เอกสารประกอบการทํากิจกรรม และความต้ังใจของทุกคนสงผลใหคาคะแนนการปฏิบัติงานสูง
กวาเกณฑที่กําหนด และสอดคลองกับ มนูญ (2548 : 111)หลักการเรียนรูที่เนนบรรยากาศการ
เรียนรูที่เปนแบบอบอุนเปนกันเอง ระหวางผูใหการฝกอบรมกับผูเขารับการฝกอบรม และระหวางผู
เขารับการฝกอบรมดวยกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลา ทําใหผูเขารับการฝกอบรมรูสึกพึง
พอใจตอกระบวนการฝกอบรมมากที่สุด และสามารถปฏิบัติตามคําสั่งผูใหการอบรมเปนอยางดี 

 ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยพี่เลี้ยง และหัวหนาภาควิชาของสถานศึกษา ที่นักศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรม ออกฝกสอน ใหขอมูลสะทอนประเด็นสําคัญดานน้ี อาทิ การสอนงานปฏิบ
ติ   จะเห็นไดจากการสังเกต นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหรรมสามารถรสอนงานปฏิบัติใหนักศึกษา
อาชีวศึกษา  สามารถปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  สามารถ
สังเกตไดจาก  การใหคํานแนะนําในชวงระยะเวลาการสอน  วานักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม
สามารถ ใหคําแนะนําในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม และการนิเทศนักศึกษา  
สามารถประเมินได จากการประเมินเชิงปริมาณ และคุณภาพ  เชิงปริมาณน้ันตรวจสอบจากงาน  
หรือผลงาน  ที่นักศึกษาอาชีวศึกษาไดจัดทําขึ้น  สวนเชิงคุณภาพนั้น  สามารถสังเกตไดจากคุณภาพ
ของงานหรือผลงาน  และ ความถูกตองเรียบรอย  
 ขอมูลสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ สะทอนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นน้ี ของสมรรถนะ
ทั้ง  3  สมรรถนะ  การสอนงานปฏิบัติ  การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  การนิทเศนักศึกษา  ขอมูล
ดังกลาว ไดแก 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีผลการสอนการสอนท่ีดีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  แตยังขาด
ความเขาใจใน การทํางานดานอ่ืนๆ  เชน การควบคุมนักศึกษาอาชีวศึกษา  ใหเปนระเบียบ และยังมี
ชวงอายุที่ใกลกับ นักศึกษาอาชีวศึกษาทําใหขาด นักศึกษาอาชีวศึกษาขาดความเคารพยําเกรง” 
           (หัวหนาภาควิชา) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ยังขาดประสบการณในการสอน  ทําใหการเรียนการสอนยังไม
ไดผลเทาท่ีควร  แตสะทอนถึงความต้ังใจของนักศึกษาฝกสอน  ที่ไมยอทอสังเกต ไดจากการมา
ทํางานอยางสมํ่าเสมอ และสอบถามจากอาจารยพี่เลี้ยง” 
           (หัวหนาภาควิชา) 
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“ในดานการเรียนการสอนนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  สามารถทําไดคอนขางดีและมีความ
ขยันขันแข็งในการปฏิบัติหนาที่  แตควรเสริมการควบคุมดูแลนักศึกษา” 
           (หัวหนาภาควิชา) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  สอนนักศึกษาอาชีวศึกษาไดดี  แตยังขาดความรูความเขาใจ  
เกี่ยวกับพื้นฐานของนักศึกษาอาชีวศึกษา  ที่บางสวนยังไมใหความไววางใจจึงควรปรับปรุงเร่ืองนี้
ดวย” 
           (หัวหนาภาควิชา) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  สอนงานไดดีและเชื่อฟงอาจารยพี่ลี้ยงอยางมาก  แตควรใหขอ
การแสดงออกมากกวาน้ี   เพราะอาจารยพี่เลี้ยงจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงท้ังตัวนักศึกษาครุศาสตร
หรือจะตองปรับปรุงในสวนใด” 
           (อาจารยพี่เลี้ยง) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  สอนไดทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ  แตควรเสริมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากบางสวนงานจําเปนจะตอง  ใชเทคโนโลยีในการหาขอมูล  หรือ
การทํางาน  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมทําไดแตยังไมคลองแคลววองไวนัก” 
           (อาจารยพี่เลี้ยง) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ยังขาดประสบการณ  ในการสอนแตมีความสนใจ  ใสใจในการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองใหดีขึ้น” 
           (อาจารยพี่เลี้ยง) 
“ตรวจสอบจาก  แผนการสอนและบันทึกการสอน  นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ทําไดดีแต
ขาดบันทึหรือบบรยาย  การรายงานใหทราบถึงปญหาที่เกิดเวลาสอน” 
           (อาจารยพี่เลี้ยง) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีความต้ังใจ  ในการทํางานดี มีความรูความสามารถ  ใน
การปฏิบติงาน  แตยังขาดเทคนิค  วิธีการการสังเกต การควบคุมหอง  การแนะแนว ที่ถูกตองอาจ
เปนเพราะยังขาดประสบการณ” 
           (อาจารยพี่เลี้ยง) 
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 การอภิปรายการติดตามผลการใชหลักสูตร 
 การติดตามผลและการประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม (Evaluation)การติดตาม
ผลการฝกอบรม หลังจากการฝกอบรม  ผูวิจัยใชการติดตามผลการฝกอบรมโดยการ ติดตามผลการ
ฝกอบรม จากสมรรถนะ  ทั้ง 3 ดานท่ีผูวิจัยจัดทําหลักสูตร  เพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  
และเก็บผลของสมรรถนะทั้ง  3    จากอาจารยพี่เลี้ยง จากนักศึกษาอาชีวศึกษา และอาจารยนิเทศก  
ซึ่งมีคาคะแนนอยูในระดับมาก  ทุกสมรรถนะ   ผลการฝกอบรมท่ีดี  จะขึ้นอยูกับรูปแบบการ
ฝกอบรมท่ีดี  สอดคลองกับ  สุรเชษฐ (2547 : 63) ผูเขารับการฝกอบรมสวนมากมีการเตรียมงานเพื่อ
การสอนมี การเตรียมสื่อเพ่ือการสอนอยางดี ซึ่งสวนมากมีความตั้งใจในการปฏิบัติการสอนตาม
หลักการท่ีไดรับการฝกอบรมเปนอยางดีการติดตามผล   โดยการติดตามผลการฝกอบรมทั้ง 2 

ขั้นตอน คือข้ันตอนการวิจัยและข้ันตอนการพัฒนา พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมของ มีความ
คิดเห็นตรงกันในระดับมาก ทั้ง 2 ขั้นตอน อาจเน่ืองมาจาก การทํางานในหนวยงานท่ีหัวหนางาน
รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง มีความปลอดภัยมากข้ึน และหลักสูตรฝกอบรมที่จัดทําข้ึน
สามารถนํามาใชไดจริงในหนวยงาน ไดสงผลทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ สุรเชษฐ (2547 : 63) การสอนงานที่มีประสิทธิภาพจะทําใหเกิดผลของ
การทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพงาน ทัศนคติของผูทํางานและสําคัญผล
การผลิตเพ่ิมข้ึนจากการทํางานท่ีถูกตองมีความรูและความเขาใจในงาน และลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นไดจากทํางานอีกดวยการติดตามผลจากการสอบถามพนักงานท่ีผานการสอนงานปฏิบัติจาก
หัวหนางาน โดยการติดตามผลการฝกอบรมทั้ง 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนการวิจัยและข้ันตอนการ
พัฒนา พบวา ความคิดเห็นในภาพรวมของพนักงานที่ผานการสอนงานปฏิบัติ  เกี่ยวกับการสอน
งานปฏิบัติในสถานประกอบการ มีความคิดเห็นตรงกันในระดับมาก ทั้ง 2 ขั้นตอน อาจเน่ืองมาจาก
หัวหนางานเปนผูสอนงานปฏิบัติจึงเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็นไดอยางท่ัวถึง  และ
อธิบายเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนมีความชัดเจนและเขาใจงาย จึงทําใหไดรับความรูและทักษะจาก
การฝกอบรมหรือการสอนงานปฏิบัตินําไปใชในการทํางานไดอยางถูกตอง  และตรงตามลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติในหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับ องอาจ(2541:103) เปดโอกาสใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดกิจกรรมสรางความคุนเคย
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดทําความรูจักกัน มีความเปนกันเอง ซึ่งจะชวยใหผู
เขารับการฝกอบรมเร่ิมท่ีจะเปนตัวของตัวเองและกลาแสดงออกมากขึ้น  และสอดคลองกับ ชูชัย
(2548 : 173) ที่เสนอวิธีการฝกอบรมโดยวิธีการทํา (Doing method) เปนวิธีการฝกอบรมซึ่งผูเขารับ
การฝกอบรมมีบทบาทอยางมากโดยจะตองลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ  ดวยตนเองภายใตการ
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แนะนําดูแลจากวิทยากรอยางใกลชิด ซึ่งการไดลงมือปฏิบัติจริงดังกลาวจะนําไปสูความสําเร็จของ
ผลงานของผูเขารับการฝกอบรมในท่ีสุด 

 ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยนิเทศ ในการนิทเศนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ที่
ออกฝกสอน ใหขอมูล(แยกขอมูลเปนประเด็น)ไวดังนี้  
“นักศึกษาอาชีวศึกษา  คอนขางไมเปนระเบียบเรียบรอยเนื่องจาก  พื้นฐานอาจเปนนักศึกษาที่เกเร
ไมเชื่อฟงอาจารยเทาท่ีควร  สังเกตจากความประพฤติในช้ันเรียน   แตนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  พยายามควบคุมหองเรียนใหไดสังเกตจากมีการวากลาวตักเตือน  หลายคร้ังซึ่ง
สามารถควบคุมหองเรียนได” 
           (อาจารยนิเทศก) 
 “นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  สามารถสอนไดเปนอยางดี  ตรวจสอบไดจากแผนการสอน 
แผนการนิเทศ  แผนการแนะแนว  และจากการสังเกต นักศึกษามีความต้ังใจในการสอนเปนอยาง
มาก  และจากการสอบถาม อาจารยพี่เลี้ยง พบวา  นักศึกษามีความต้ังใจในการปฏิบัติการเปนอยางดี 
แตที่สังเกตไดคือ  นักศึกษาไมสามารถควบคุมหองเรียนไดดีเทาท่ีควร  อาจเปนเพราะสภาพ
หองเรียนหรือโรงฝกงาน  ไมเปนระเบียบและไมไดรับการปรับปรุง” 
           (อาจารยนิเทศก) 
 “ในดานการเรียนการสอนนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  ทําไดดีแตยังไมเขาใจ ถึงระเบียบวิธี
ของสถานศึกษา  อาจเพราะสถานศึกษาแตละแหงมีความแตกตางกัน  ทางสภาพแวดลอม” 
           (อาจารยนิเทศก) 
 “อาจารยพี่เลี้ยง  และหัวหนาสาขา  ใหการสนับสนุนนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  เปนอยางดี
แตเน่ืองดวยทางสถานศึกษา  ขาดงบประมาณทางการเรียนการสอน  สังเกตไดจากขาดวัสดุอุปกรณ
ในการเรียนการสอน (วัสดุฝก)  จึงทําใหการเรียนในภาคปฏิบัติยัง ยังไมดี” 
           (อาจารยนิเทศก) 
“นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีสมรรถนะการสอน  การนิเทศ   การแนะแนว  คอนขางดี แตยัง
ขาดประสบการณ  ในการประยุกตใช  เคร่ืองมืออุปกรณ  สําหรับการเรียนการสอน  และยังขาดการ
ยกตัวอยาง  การเปรียบเทียบ  ใหเห็นเปนรูปธรรม” 
           (อาจารยนิเทศก) 
“ในสวนของ   นักศึกษาอาชีวศึกษา   ขาดความต้ังใจในการเรียน   แตนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรมนั้น  มีความต้ังใจในการสอนเปนอยางดีอาจารยพี่เลี้ยง ควรดูแลติดตามนักศึกษาครุ
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ศาสตรอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  ควรควบคุมดูแลใหทั่วถึง เพราะนักศึกษาอาชีวศึกษาจะเช่ือฟงอาจารย
พี่เลี้ยงมากกวาอาจารยฝกสอน” 
           (อาจารยนิเทศก) 
 สรุปผลการอภิปราย จากการวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพครู   การพัฒนาหลักสูตร  การ
ใชหลักสูตร  และการติดตามผลการใชหลักสุตร  จะเห็นไดวาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม  นั้นมีความสําคัญสําหรับนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรมเปนอยางย่ิง  ผูวิจัยไดคนพบ
สมรรถนะท่ีควรเสริมสราง ใหกับนักศึกษาครุศาสตรอัตสาหกรรม  โดยหลักมีอยู  3  สมรรถนะ  
สมรรถนะการสอนงานปฏิบัติ  สมรรถนะการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  สมรรถนะการนิเทศ
นักศึกษา   แตควรคํานึงถึง สมรรถนะอ่ืนๆ  เชน  สมรรถนะการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูเรียน  
สมรรถนะดานการบริหารจัดการหองเรียน  สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ  ในการ
ฝกอบรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น  จําเปนตองมีสมรรถนะหลายดานประกอบกัน  เพื่อใหผูเรียน
เกิดความเขาใจในเน้ือหาใหมากที่สุด  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ
ขางตนเพ่ือให นักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม ออกฝกสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชนกัน 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  
ผูวิจัยแบงขอเสนอแนะเปน 2 กลุม คือ ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะ      
เพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 
1. การสอนงานปฏิบัติถือเปนหัวใจสําคัญของสมรรถนะวิชาชีพครู โดยเฉพาะสําหรับครู

ชางอุตสาหกรรม การเตรียมความพรอมแกนักศึกษาเพื่อใหสามารถเตรียมและจัดการเรียนการสอน
งานปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงเปนสิ่งสําคัญที่สถานศึกษาควรใหความสําคัญ แต
ทั้งน้ีรูปแบบการเสริมสรางสมรรถนะในการสอนงานปฏบัติอาจแตกตางกันตามบริบทของ
สถานศึกษา 

 2. ทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพรอมหรือเสริมสรางสมรรถนะการสอนงานปฏิบัติ
ใหแกนักศึกษาคือการจัดใหผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองในลักษณะ Self-Learning โดยอาศัยการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรเพียงคร้ังเดียวแลวนําเขาและบริหารจัดการการเรียนรูของผูเรียน
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ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายสําหรับสถานศึกษา รวมทั้งสราง
ความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการเรียนรูของผูเรียนได 

3. ในการกําหนดหรือจัดสอนหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะที่จําเปนใหแก
ผูเรียนน้ัน สถานศึกษาอาจตองพิจารณาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดหลักสูตรดังกลาวเพื่อให
มั่นใจวาผูเรียนไดประโยชนสูงสุดจากการอบรมดังกลาว 

4. คุณภาพของการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีคาดหวัง นอกจาก
ขึ้นอยูกับหลักสูตร กําหนดและจัดการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลแลว คุณภาพของการจัด
การศึกษายังข้ึนอยูกับคุณภาพของบุคลากร การสรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน (ASEAN University Network, 2011: 4, 10-11)

ดังน้ันเพ่ือใหมั่นใจวาผูเรียนจะไดรับการเสริมสรางสมรรถนะที่คาดหวังอยางมีประสิทธิภาพ 
สถาบันการศึกษาจอาจตองพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังดานสภาพแวดลอม
การเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู แนวทางเพ่ือพัฒนาบุคลากรผูสอนดวย 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป 
1. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู หรือสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ อาจพิจารณา

ประยุกตใชแนวคิดการวิเคราะหงานโดยตรง แทนการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหเอกสารที่
เกี่ยวของเพ่ือกลั่นกรองรายการสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับวิชาชีพ หรืออาจพิจารณาเร่ิมตนจากการ
วิเคราะหงานแลวจึงนํามาทวนสอบกับผลการวิเคราะหเอกสารเพื่อยืนยันรายการสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับวิชาชีพ  

2. การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูในอนาคต อาจพิจารณาจัดทํา
เน้ือหาในรูปของมอดูลการเรียนการสอนที่มิไดอิงกับรายวิชาดังเชนการวิจัยในคร้ังน้ี กลาวคือหาก
พิจารณาตามกรอบแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการแกปญหาอยางสรางสรรคของ Alex Osborn ที่กลาว
วา การแกปญหาประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน คือ การเสาะหาขอเท็จจริง (Fact Finding)     

การแสวงหาแนวคิด (Idea Finding) และการแสวงหาแนวทางแกปญหา (Solution Finding) เรา
สามารถกําหนดมอดูลการเรียนการสอนเปน 3 สวนหลัก สวนแรกคือ มอดูลซึ่งผสมผสานแนวคิด
และหลักการจากวิชาตางๆท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกันหรือเปนกรอบแนวคิดหรือเนื้อหาความรูที่
ผูเรียนตองใชประกอบกันเพ่ือแสวงหาแนวทางการแกปญหาตางๆ  เขาเปนมอดูลการเรียนการสอน
เดียวกัน เพื่อเปนการวางกรอบแนวคิดในการเสาะหาขอเท็จจริง (Fact Finding) สําหรับผูเรียน 
หลังจากน้ัน มอดูลถัดๆไป อาจกําหนดเปนโครงการหรือการมอบหมายงานใหผูเรียนนํากรอบ
แนวคิดในมอดูลกอนหนาไปใชในการแสวงหา กลั่นกรองแนวคดิด หรือใชแกปญหาตอไป 
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3. ควรพัฒนาชุดฝกอบรมเก่ียวกับการเสริมสรางสมรรถนะ วิชาชีพอ่ืน ๆ  เพื่อเปนการเปด
โอกาส การพัฒนาความรู และทักษะในอาชีพนั้นเพ่ิมข้ึนเพราะยังมีอาชีพอีกมากมายที่ตองการการ
พัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

4. ควรนําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูไปใชกับงานหรือ
รายวิชาอ่ืน ๆ  โดยใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู หรือ  ให
สถานศึกษาไดจัดทําหรือนําไปใช  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผูเช่ียวชาญเขารวมสนทนากลุม 

หนังสือขอเชิญเขารวมสนทนากลุม 

รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญเขารวมสนทนากลุม 

ความเหมาะสมของสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

    ผศ.เกษม  เจนวิไลศิลป  หัวหนาสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ 
 

2. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.พรเทพ  สรนันท     หัวหนาสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ 
 
3. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 อ.มงคล  เพิ่มฉลาด       รองคณบดี  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ 
 
4. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 อ.ทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล   อาจารย  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
5. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.ดร.อุไร  อภิชาตบบรรลือ   รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    
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6. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์   หัวหนาภาควิชาครุศาสตรเคร่ืองกล  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

7. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.ดร.พิเชษฐ  พินิจ   ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

8. ผูเชีย่วชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.เอกรัตน  รวยรวย    อาจารย  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

9. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ผศ.อารัญ  วรรณะอานนท   อาจารย  
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 

10. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 อ.ไพรัช  พรมมา         อาจารยแผนกวิชาชางยนต  
     วิทยาลัยการอาชีพนครหลวง 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / ว 7319                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              14  สิงหาคม  2555   
 

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมสนทนากลุม 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย เกษม  เจนวิไลศิลป  ผศ.พรเทพ  สรนันท  อ.มงคล  เพิ่มฉลาด 

อ.ทรงธรรม  ดีวาณิชสกุล  ผศ.ดร.อุไร  อภิชาตบบรรลือ  ผศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์   
ผศ.ดร.พิเชษฐ  พินิจ  ผศ.เอกรัตน  รวยรวย  ผศ.อารัญ  วรรณะอานนท  อ.ไพรัช  พรมมา              
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญเขารวม
สนทนากลุม  ในวันอังคารท่ี 4 กันยายน 2555  เวลา  09.00-12.00 น. ณ หองประชุมสุวรรณภูมิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบุรี  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ        
ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดใหความ
อนุเคราะหนักศึกษาดังกลาวเพื่อประโยชนทางการศึกษา   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435  
  

ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

ความเหมาะสมของสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

1. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

      ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ     อาจารยประจําแผนกอิเล็กทรอนิกส  
     วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
 

2. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

      ดร.เกรียงศักดิ์  สังขชัย            ศึกษานิเทศก 
     พื้นที่เขต 1  จังหวัดนครปฐม 

 
3. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

      ดร.กุศล  สมุทรคชรินทร         อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ 
 
4. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 อ.ศิริชัย  นนทดิษฐ       หัวหนาแผนกชางยนต  
     วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 
5. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

      อ.กาน  แตงทอง                      หัวหนาแผนกยานยนต 
     วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส สุพรรณบุรี 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 1840                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              19  มีนาคม  2556   
 

เร่ือง  ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน  ดร.มนตชัย  พงศกรนฤวงษ  ดร.เกรียงศักดิ์  สังขชัย  ดร.กุศล  สมุทรคชรินทร        
อ.ศิริชัย  นนทดิษฐ  อ.กาน  แตงทอง                                     
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัย  เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเคร่ืองมือวิจัยใหกับ  
นักศึกษาดังกลาวดวย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 

   
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /2216                                               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

               11  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
เรียน  คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอทดลอง
เคร่ืองมือวิจัยกับนักศึกษา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ปที่  5  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตใหนักศึกษา
ดังกลาว  ไดทดลองเคร่ืองมือวิจัยดวย   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 

   
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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\\”  

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2318                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              25  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในวิทยาลัยของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักศึกษาและ          
ครูพี่เลี้ยงทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435   
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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\\”  

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2319                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              25  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชการอาชีพพนมทวน 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในวิทยาลัยของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง นักศึกษาและ          
ครูพี่เลี้ยงทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435  
  

ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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\\”  

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2320                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              25  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพณิชการอยุธยา 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในวิทยาลัยของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงนักศึกษาและ          
ครูพี่เลี้ยงทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435  
  

ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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\\”  

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2322                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              25  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่นอง 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในวิทยาลัยของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง นักศึกษาและ          
ครูพี่เลี้ยงทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435   

 
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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\\”  

ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) / 2327                                              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                     พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

 

              25  เมษายน  2556   
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอูทอง 
 

 ดวย นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในวิทยาลัยของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุ เคราะหจากทานโปรดแจงนักศึกษาและ          
ครูพี่เลี้ยงทราบ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม    
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

                                         
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

                 รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435   

 
ปณิธานบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ”  
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ภาคผนวก ข
วิเคราะหรายการหัวขอเร่ือง

ใบรายการประเมินคุณคาหัวขอเร่ือง
การวิเคราะหวัตถุประสงค
การวิเคราะหหัวขอเร่ือง
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การวิเคราะหการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

การวิเคราะหรายการหัวขอเร่ือง 

Topic Listing Sheet Analysis 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

A: เอกสาร/ตํารา/งานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literatures) 

B: การสนทนากลุม (Experiences/Observation)  

C: แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (Experts) 

D: แบบสอบถามอาจารยผูสอน (Interview Executive) 

E: คําอธิบายในรายวิชา (Job Description) 

 

 

 

 

หัวขอเร่ือง (Topic) 
แหลงขอมูล (Sources) Remarks 

A B C D E  

  1. จิตวิทยาการเรียนการสอน       

2. การวิเคราะหงาน       

3. การวิเคราะหสมรรถนะ       

4. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม       

 5. การสรางชุดมอดูลการสอน       

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู       

7. เทคนิคการสอนปฏิบัติ         

8. การใหคําปรึกษาผูเรียน       

9. การนิเทศการสอน       
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การวิเคราะหการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

ใบรายการประเมินคุณคาหัวขอเร่ือง 

Topic Valuation Sheet 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

ระดับคุณคาหัวขอเรื่อง                                                ระดับความสําคัญ  

I: Importance to the Job                                              X: มาก 

F: Frequency of Performance                                      I:  ปานกลาง 

D: Difficulty Learning                                                O: นอย 

 

ระดับความยาก-งายในการฝก  

1: งายตอการฝก 

2: ฝกคอนขางยาก 

3: ฝกไดยากมาก 

หัวขอเร่ือง (Topic)       การประเมินคุณคาหัวขอเร่ือง  

I F D 

  1. จิตวิทยาการเรียนการสอน X X 2 

2. การวิเคราะหงาน X X 2 

3. การวิเคราะหสมรรถนะ X X 2 

4. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม X X 2 

 5. การสรางชุดมอดูลการสอน X X 3 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู X X 2 

7. เทคนิคการสอนปฏิบัติ   X X 3 

8. การใหคําปรึกษาผูเรียน X X 2 

9. การนิเทศการสอน X X 2 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): จิตวิทยาการเรียนการสอน 
 

 

หัวขอยอย (Element) 
                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของจิตวิทยา 
การเรียนการสอน 

1. บอกความหมายของจิตวิทยาการเรียนการสอน 

ไดถูกตอง 
   

2. ความสําคัญของจิตวิทยาการศกึษา
ตออาชีพครู 

2. บอกความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพ
ครูไดถูกตอง 

   

3. ความหมายของการเรียนรู 3. บอกความหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

4. จุดมุงหมายของการเรียนรู 4. บอกจุดมุงหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

5. องคประกอบสําคัญของการเรียนรู 5. บอกองคประกอบสําคัญของการเรียนรูได
ถูกตอง 

   

6. ธรรมชาติของการเรียนรู 6. อธิบายธรรมชาติของการเรียนรูไดถูกตอง    

7. ความหมายของการถายโยง 

การเรียนรู 
7. บอกความหมายของการถายโยงการเรียนรูได
ถูกตอง 

   

8. การนําความรูไปใช 8. อธิบายการนําความรูไปใชไดถูกตอง    

9. ลักษณะสําคัญที่แสดงใหเห็นวามี
การเรียนรู 

9. อธิบายลักษณะสําคัญที่แสดงใหเหน็วา 
มีการเรียนรูไดถูกตอง 

   

10. ความหมายของทฤษฏีการเรียนรู 10. บอกความหมายของทฤษฎีการเรียนรู 
(Theory of Learning) ไดถูกตอง 

   

11. ทฤษฏีการเรียนรูที่สําคัญ 11. จําแนกทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญไดถูกตอง    
12. ความหมายของทฤษฎีกลุม
สัมพันธตอเนื่อง  

12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธ
ตอเนื่อง (Associative Theories) ไดถูกตอง 

   

13. ความหมายาของทฤษฎีกลุมความรู
ความเขาใจ   

13. อธิบายความหมายาของทฤษฎีกลุมความรู
ความเขาใจ (Cognitive Theories) ไดถูกตอง 

   

 

หมายเหตุ  ระดับความรู  R: ฟนคืนความรู  A: ประยุกตความรู  T: สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเรื่อง (Topic): การวิเคราะหงาน 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความจําเปนในการวิเคราะหงาน 1. บอกความจําเปนในการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

2. ความหมายของคําวางาน 2. บอกความหมายของคําวางานไดถูกตอง    

3. ความหมายการวิเคราะหงาน 3. บอกความหมายการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

4. หลักเกณฑการตั้งชื่องาน 4. อธิบายหลักเกณฑการตั้งชื่องานไดถูกตอง    

5. การวิเคราะหงาน 5. อธิบายหลักการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

6.  เอกสาร/ตํารา 6. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากเอกสาร/ตําราไดถูกตอง    

7. ประสบการณตัวเอง 7. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากประสบการณตัวเอง
ไดถูกตอง 

   

8. สอบถามผูเชี่ยวชาญ 8.  บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสอบถามผูเชี่ยวชาญไดถูกตอง    

9. สังเกตในทํางานจริง 9. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสังเกตในทํางานจริง
ไดถูกตอง 

   

10. หลักเกณฑการตรวจสอบ 

การวิเคราะหงาน 

10. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

11. ความหมายของความสามารถ 11. บอกความหมายของความสามารถไดถูกตอง    

12. หลักการวิเคราะห
ความสามารถ 

12. อธิบายหลักการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง    

13. หลักเกณฑการตรวจสอบการ
วิเคราะหความสามารถ 

13. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหความสามารถ
ไดถูกตอง 

   

14. ความหมายของความรู 14. บอกความหมายของความรูไดถูกตอง    

15. ระดับของความรู 15. บอกระดับของความรูที่ตองการไดถูกตอง    

16. ความหมายของทักษะ 16. บอกความหมายของทักษะไดถูกตอง    

17. ระดับของทักษะ 17. บอกระดับของทักษะที่ตองการไดถูกตอง    

18. ขั้นตอนการวิเคราะหงานและ
ความสามารถในการทํางาน 

18. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการ
ทํางานไดถูกตอง 

   

19. การวิเคราะหงานและ
ความสามารถในการทํางาน 

19. เขียนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานได
ถูกตอง 

   

20. การตรวจสอบงานและ
ความสามารถในการทํางาน 

20. อธิบายวิธีตรวจสอบงานและความสามารถในการทํางานได
ถูกตอง 

   

หมายเหตุ  ระดับความรู   R: ฟนคืนความรู A: ประยุกตความรู  T: สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การวิเคราะหสมรรถนะ 
 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของสมรรถนะ 1. บอกความหมายของสมรรถนะไดถูกตอง    

2. องคประกอบของหนวย
สมรรถนะ 

2. บอกองคประกอบของหนวยสมรรถนะไดถูกตอง    

3. การวิเคราะหสมรรถนะ 3. บอกการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

4. การหาขอมูลในการวิเคราะห
สมรรถนะ 

4. บอกวิธีการหาขอมูลการในการวิเคราะหสมรรถนะ 

ไดถูกตอง 

   

5. การหาวิธีการหาขอมูลใน 

แตละแบบ 

5. อธิบายการหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบได
ถูกตอง 

   

6.  แนวทางการวิเคราะห
สมรรถนะ 

6. บอกแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

7. แนวทางการวิเคราะหสมรรถนะ 

ในแตละแนวทาง 
7. อธิบายแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละ 

แนวไดถูกตอง 

   

8. ความหมายของกฤตกรรม
ปลายทาง 

8. บอกความหมายของคําวา กฤตกรรมปลายทางได 
ถูกตอง 

   

9. หลักเกณฑในการตรวจสอบ
การวิเคราะหสมรรถนะ 

9. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะห 
สมรรถนะไดถูกตอง 

   

10. ลําดับขั้นตอนเทคนคิ 

การวิเคราะหสมรรถนะ 

10. บอกลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะ 

ไดถูกตอง 

   

11.  ลําดับขัน้ตอนเทคนคิ 

การวิเคราะหสมรรถนะในแตละ
ลําดับขั้น 

11. อธิบายลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะห 
สมรรถนะในแตละลําดับขั้นไดถูกตอง 

   

 

หมายเหตุ  ระดับความรู        R: ฟนคืนความรู           A: ประยกุตความรู     T: สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course) : การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic) : การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความจําเปนที่ตองมีวตัถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

1. บอกความจําเปนที่ตองมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

   

2. ความหมายของวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

2. บอกความหมายของวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

   

3. วัตถุประสงคทั่วไป 3. บอกลักษณะของวัตถุประสงคทั่วไปไดถูกตอง    

4. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4. บอกลักษณะของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

5. สวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม 

5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

   

6. ขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

6. บอกขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ไดถูกตอง 

   

7. ลักษณะท่ีดีของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

7. บอกลักษณะท่ีดีของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

   

8. ประโยชนของวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

8. บอกประโยชนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

   

9. ดานพุทธิพิสัย 9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
ไดถูกตอง 

   

10. ดานทักษะพิสัย 10. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานทักษะ
พิสัยไดถูกตอง 

   

11. ดานจิตพิสัย 11. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดาน 

จิตพิสัยไดถูกตอง 

   

12. การเลือกกริยามาเขียนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับ 

การเรียนรู 

12. เลือกคํากริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให 
เหมาะสมกับระดับการเรยีนรูไดถูกตอง 

   

13. หลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม 

13. บอกหลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

   

14. การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ใหเหมาะสมกับระดับการเรียนรู 

14. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับ
ระดับการเรียนรูไดถูกตอง 

   

หมายเหตุ  ระดับความรู  R: ฟนคืนความรู A: ประยุกตความรู  T: สงถายความรู 



 

 

215 

การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การสรางชุดมอดูลการสอน 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของมอดูลการสอน 1. บอกความหมายของคําวามอดูลการสอนไดถูกตอง    

2. คุณสมบัติที่สําคัญของมอดูล 2. บอกคุณสมบัติที่สําคัญของมอดูลไดถูกตอง    

3. องคประกอบการจดัทํา
หลักสูตรแบบมอดูล 

3. บอกองคองคประกอบการจดัทาํหลักสูตรแบบมอดูล
ไดถูกตอง 

   

4. รูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบ
มอดูล 

4. บอกรูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลได
ถูกตอง 

   

5. องคประกอบของขอกําหนด
คุณลักษณะของมอดูล 

5. อธิบายองคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของ 

มอดูลไดถูกตอง 
   

6. ความแตกตางระหวาง
วัตถุประสงคการเรียนและผลลัพธ
การเรียนรู 

6. บอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียน 

และผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 
   

7. ประโยชนของจดุมุงหมายหรือ
ผลลัพธการเรียนรู 

7. บอกประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธ 
การเรียนรูไดถูกตอง 

   

8. พิสัยการเรียนรู 8. จําแนกพิสัยการเรียนรูไดถูกตอง    

9. พุทธพิสัย 9. อธิบายพุทธพิสัยไดอยางถูกตอง    

10. ทักษะพิสัย 10. อธิบายทักษะพิสัยไดอยางถูกตอง    

11. จิตพิสัย 11. อธิบายจิตพิสัยไดอยางถูกตอง    

12. องคประกอบของการเขียน
จุดมุงหมายการเรียนรู 

12. บอกองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมาย 

การเรียนรูไดถูกตอง 
   

13. ปญหาที่มักพบบอยใน 

การเขียนจุดมุงหมายหรือผลลัพธ
การเรียนรู 

13. บอกปญหาท่ีมักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมาย
หรือผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 

   

14. ขอกําหนดของมอดูล 14. บอกขอกําหนดของมอดูล (Module Specification) 

ไดถูกตอง 
   

หมายเหตุ  ระดับความรู  R: ฟนคืนความรู  A: ประยุกตความรู  T: สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของการจัดการเรียนรู 1. บอกความหมายของการจัดการเรียนรูไดถูกตอง    

2. ความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 2. บอกความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูได
ถูกตอง 

   

3. ความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3. บอกความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

4. ความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4. บอกความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
ถูกตอง 

   

5. ความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5. บอกความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

6. ความหมายของ สื่อและแหลงการเรียนรู 6. บอกความหมายของ สื่อและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง    

7. ประเภทและองคประกอบของส่ือและ 
แหลงการเรียนรู 

7. อธิบายประเภทและองคประกอบของส่ือและ 
แหลงการเรียนรูไดถูกตอง 

   

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบ 

โมเดลซิปปา 
8. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
ไดถูกตอง 

   

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบ 

โครงงาน 
9. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบ 

โครงงานไดถูกตอง 
   

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
10. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานไดถูกตอง 

   

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบคนพบ 
11. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบคนพบไดถูกตอง 
   

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบนิรนัย 
12. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบนิรนัยไดถูกตอง 
   

13 การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบอุปนัย 
13 อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัด 

การเรียนรูแบบอุปนัยไดถูกตอง 
   

14. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการแกปญหา 
14. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการแกปญหาไดถูกตอง 
   

15. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนา 
ทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

15. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการใหเหตุผลไดถูกตอง 
   

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนา 
ทักษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ 

16. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการ
นําเสนอไดถูกตอง 

   

17. การการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  17. อธิบายการการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการไดถูกตอง    

หมายเหตุ  ระดับความรู        R : ฟนคืนความรู            A : ประยุกตความรู      T : สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 

 

หัวขอยอย (Element) 
                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

1. บอกความหมายของการสอนงานปฏบิัติไดถูกตอง    

2. วัตถุประสงคการของการสอน
งานปฏิบัต ิ

2. บอกวัตถุประสงคการของการสอนงานปฏิบัติได
ถูกตอง 

   

3. องคประกอบของการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

3. บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

 

   

4. กระบวนการเรียนรูในสอนงาน
ปฏิบตั ิ

4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอน
งานปฏบิัติไดถูกตอง 

   

5. ลักษณะการสอนงานปฏิบัติทีด่ ี 5. บอกลักษณะการสอนงานปฏิบตัิที่ดีไดถูกตอง    

6. เทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัต ิ 6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบตัิไดถูกตอง    

7. ขั้นตอนในการสอนงานปฏบิัต ิ 7. อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบตัิไดถูกตอง    

8. ขอด-ีขอเสียของวิธีการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

8. บอกขอด-ีขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติได
ถูกตอง 

   

9. การเลือกส่ือการสอนงานปฏิบตัิ 9. บอกหลักเกณฑในการเลือกส่ือการสอนงานปฏิบตัิ
ไดถูกตอง 

   

10. วิธีการวัดผลและประเมินผล
งานปฏบิัต ิ

10. บอกวิธีการวัดผลและประเมนิผลงานปฏิบตัิได
ถูกตอง 

   

11. การประเมนิผลการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติได
ถูกตอง 

   

12. วิธีการสรางเครื่องมือการ
ประเมนิผลการสอนงานปฏิบตั ิ

12. อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผล 

การสอนงานปฏิบตัิไดถูกตอง 

   

13. การวางแผนการสอนงาน
ปฏบิตั ิ

13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติได 
อยางถูกตอง 

   

14. ขั้นตอนการวางแผนการสอน
งานปฏบิัต ิ

14. เขียนแผนการสอนงานปฏบิัตไิดอยางถูกตอง    

หมายเหตุ  ระดับความรู  R : ฟนคืนความรู  A : ประยุกตความรู  T : สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของการใหคําปรึกษา 
ผูเรียน 

1. บอกความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียนได 
ถูกตอง 

   

2. วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา 
ผูเรียน 

2. บอกวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียนได 
ถูกตอง 

   

3. ประเภทของการใหคําปรึกษา 
ผูเรียน 

3. แบงประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

4. ขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษา
ผูเรียน 

4. บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนได
ถูกตอง 

   

5. คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียน 5. บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

6. ทักษะการใสใจ  6. บอกทักษะการใสใจ (Attending Skill)ไดถูกตอง    

7. ทักษะการนํา   7. บอกทักษะการนํา  ( Leading Skill )ไดถูกตอง    

8. ทักษะการถาม  8. บอกทักษะการถาม (Question Skill) ไดถูกตอง    

9. ทักษะการเงียบ  9. บอกทักษะการเงียบ ( Silence Skill) ไดถูกตอง    

10. ทักษะการสะทอนกลับ  10. บอกทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) 
ไดถูกตอง 

   

11. ความหมายการซ้ําความ/ 

การทวนความ 
11. บอกความหมายการซ้ําความ/การทวนความ 

ไดถูกตอง 
   

12. ทักษะการใหกําลังใจ  12. บอกทักษะการใหกําลังใจไดถูกตอง     

13. ทักษะการสรุปความ  13. บอกทักษะการสรุปความ (Summarizing 

 Skill) ไดถูกตอง 
   

14. ทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา  14. บอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา (Giving 

 Information and Advising Skill) ไดถูกตอง 
   

15. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา 15. บอกทักษะการชี้ผลที่ตามมา (Pointing 

Outcome Skill )ไดถูกตอง 

   

16. แผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียน 16. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    
 

หมายเหตุ  ระดับความรู  R : ฟนคืนความรู  A : ประยุกตความรู  T : สงถายความรู 
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การวิเคราะหวัตถุประสงค 
(Objective Analysis) 

 

หลักสูตร (Course): การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การนิเทศการสอน 
 

 

หัวขอยอย (Element) 

                              

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับ 

R A T 

1. ความหมายของการนิเทศ 1. บอกความหมายของการนิเทศไดถูกตอง    

2. ความหมายของการนิเทศการสอน 2. บอกความหมายของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

3. ความสําคัญของการนิเทศการสอน 3. บอกความสําคัญของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

4. จุดประสงคของการนิเทศการสอน 4. บอกจุดประสงคของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

5. แนวทางการนิเทศการสอน 5. บอกแนวทางการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

6. ความหมายของการนิเทศ 

การสอนแบบปลอยปละละเลย 

6. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

ปลอยปละละเลยไดถูกตอง 

   

7. ความหมายของการนิเทศการสอน 

แบบบังคับ 

7. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับได 
ถูกตอง 

   

8. ความหมายของการนิเทศการสอน 

แบบฝก 

8. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝกได 
ถูกตอง 

   

9. ความหมายของการนิเทศการสอน 

แบบแนะแนว 
9. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนวได 
ถูกตอง 

   

10. ความหมายของการนิเทศ 

การสอนแบบประชาธิปไตย 

10. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

ประชาธิปไตยไดถูกตอง 

   

11. ความหมายของการนิเทศ 

การสอนแบบวิทยาศาสตร 
11. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

วิทยาศาสตรไดถูกตอง 

   

12. ความหมายของการนิเทศ 

การสอนแบบมนุษยนิยม  

12. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

มนุษยนิยม (Humanistic Supervision) ไดถูกตอง 

   

13. แบบบันทึกการนิเทศการสอน/ 
การตรวจเย่ียมชั้นเรียน  

13. เขียนแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเย่ียม 

ชั้นเรียนไดถูกตอง 

   

14. แบบประเมินการนิเทศ 

การเรียนการสอน/การตรวจเย่ียม 

หองเรียน  

14. เขียนแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/ 
การตรวจเย่ียมหองเรียน ไดถูกตอง 

   

 

หมายเหตุ  ระดับความรู   R: ฟนคืนความรู A: ประยุกตความรู  T: สงถายความรู 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): จิตวิทยาการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. จิตวิทยาการเรียนการสอน 1.1 ความหมายของจิตวิทยาการเรียนการสอน 

2. จิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครู 2.1 ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครู 

3. การเรียนรู 3.1 ความหมายของการเรียนรู 
3.2 จุดมุงหมายของการเรียนรู 
3.3 องคประกอบสําคัญของการเรียนรู 
3.4 ธรรมชาติของการเรียนรู 
3.5 ความหมายของการถายโยงการเรียนรู 

4. การนําความรูไปใช 4.1 การนําความรูไปใช 
4.2 ลักษณะสําคัญที่แสดงใหเห็นวามีการเรียนรู 

5. ทฤษฏีการเรียนรู 5.1 ความหมายของทฤษฏีการเรียนรู 
5.2 ทฤษฏีการเรียนรูที่สําคัญ 

5.3 ความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเน่ือง 

5.4 ความหมายาของทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ   
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การวิเคราะหงาน 
 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. ความจําเปนในการวิเคราะหงาน 1.1 ความจําเปนในการวิเคราะหงาน 
2. งาน 2.1 ความหมายของคําวางาน 

2.2 ความหมายการวิเคราะหงาน 

2.3 การวิเคราะหงาน 

2.4 หลักเกณฑการต้ังชื่องาน 

3. แหลงขอมูลในการวิเคราะหงาน 3.1 เอกสาร/ตํารา 
3.2 ประสบการณตัวเอง 

3.3 สอบถามผูเชี่ยวชาญ 

3.4 สังเกตในทํางานจริง 

4. การตรวจสอบการวิเคราะหงาน 4.1 หลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงาน 
5. ความสามารถ 5.1 ความหมายของความสามารถ 

5.2 หลักการวิเคราะหความสามารถ 

6. การตรวจสอบการวิเคราะห
ความสามารถ 

6.1 หลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะห
ความสามารถ 

7. ความรู 7.1 ความหมายของความรู 
7.2 ระดับของความรู 

8. ทักษะ 8.1 ความหมายของทักษะ 

8.2 ระดับของทักษะ 
9. การวิเคราะหงานและความสามารถ
ในการทํางาน 

9.1 ขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถใน 

การทํางาน 

9.2 การวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางาน 

9.3 การตรวจสอบงานและความสามารถในการทํางาน 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การวิเคราะหสมรรถนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. สมรรถนะ 1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

1.2 องคประกอบของหนวยสมรรถนะ 

1.3 การวิเคราะหสมรรถนะ  
2. การหาขอมูล 2.1 การหาขอมูลในการวิเคราะหสมรรถนะ 

2.2 การหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบ 

3. แนวทางการวิเคราะห 3.1 แนวทางการวิเคราะหสมรรถนะ 

3.2 แนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละแนวทาง 

4. กฤตกรรมปลายทาง 4.1 ความหมายของกฤตกรรมปลายทาง 
5. การวิเคราะหสมรรถนะ 5.1 หลักเกณฑในการตรวจสอบการวิเคราะห

สมรรถนะ 

5.2 ลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะ 

5.3 ลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะใน
แตละลําดับขั้น 



 

 

223 

การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. ความจําเปนที่ตองมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

1.1 ความจําเปนที่ตองมีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

2. ความหมายของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 2.1 ความหมายของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

3. ประเภทของวัตถุประสงค 3.1 วัตถุประสงคทั่วไป 

3.2 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

4. สวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

4.1 สวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

5. ลักษณะที่ดีของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5.1 ขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

5.2 ลักษณะที่ดีของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

6. ประโยชนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 6.1 ประโยชนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

7. การจําแนกวัตถุประสงคตามระดับ 

การเรียนรู 
7.1 ดานพุทธิพิสัย 

7.2 ดานทักษะพิสัย 

7.3 ดานจิตพิสัย 
8. การเลือกกริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับการเรียนรู 

8.1 การเลือกกริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับการเรียนรู 

9. หลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

9.1 หลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

9.2 การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให
เหมาะสมกับระดับการเรียนรู 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การสรางชุดมอดูลการสอน 
 

 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. มอดูลการสอน 1.1 ความหมายของมอดูลการสอน 

1.2 คุณสมบัติที่สําคัญของมอดูล 

1.3 องคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูล 

1.4 รูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูล 

1.5 องคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของ
มอดูล 

2. การเรียนรู 2.1 ความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียน
และผลลัพธการเรียนรู 
2.2 ประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธ 
การเรียนรู 

3. พิสัยการเรียนรู 3.1 พิสัยการเรียนรู 
3.2 พุทธพิสัย 

3.3 ทักษะพิสัย 

3.4 จิตพิสัย 
4. องคประกอบของการเขียนจุดมุงหมาย
การเรียนรู 

4.1 องคประกอบของการเขียนจุดมุงหมาย 

การเรียนรู 
4.2 ปญหาที่มักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมาย
หรือผลลัพธการเรียนรู 

5. ขอกําหนดของมอดูล 5.1 ขอกําหนดของมอดูล 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู 
1.2 ความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
1.3 ความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.4 ความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.5 ความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2. แหลงการเรียนรู 2.1 ความหมายของ สื่อและแหลงการเรียนรู 
2.2 ประเภทและองคประกอบของสื่อและแหลงการเรียนรู 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบตาง ๆ 

3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโครงงาน 

3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน 

3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบคนพบ 

3.5 . การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
3.7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการแกปญหา 
3.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการใหเหตุผล 

3.9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/

กระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ 

การนําเสนอ 

3.10 การการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. การสอนงานปฏิบัติ 1.1 ความหมายของการสอนงานปฏิบัติ 
1.2 วัตถุประสงคการของการสอนงานปฏิบัติ 
1.3 องคประกอบของการสอนงานปฏิบัติ 
1.4 กระบวนการเรียนรูในสอนงานปฏิบัติ 
1.5 ลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดี 

2. วิธีการสอนงานปฏิบัติ 2.1 เทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติ 
2.2 ขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติ 
2.3 ขอดี-ขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติ 

3. เลือกใชสื่อการสอนงานปฏิบัติ 3.1 การเลือกสื่อการสอนงานปฏิบัติ 
4. วิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติ 4.1 วิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติ 
5. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 5.1 การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 

5.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือการประเมินผล 

การสอนงานปฏิบัติ 

6. การวางแผนการสอนงานปฏิบัติ 6.1 การวางแผนการสอนงานปฏิบัติ 
6.2 ขั้นตอนการวางแผนการสอนงานปฏิบัติ 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การใหคําปรึกษาผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. การใหคําปรึกษาผูเรียน 1.1 ความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียน 

1.2 วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียน 

1.3 ประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียน 

1.4 ขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียน 

1.5 คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียน 
2. ทักษะ 2.1 ทักษะการใสใจ 

2.2 ทักษะการนํา   
2.3 ทักษะการถาม 

2.4 ทักษะการเงียบ 

2.5 ทักษะการสะทอนกลับ 

2.6 ความหมายการซ้ําความ/การทวนความ 

2.7 ทักษะการใหกําลังใจ 

2.8 ทักษะการสรุปความ 

2.9 ทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา 
2.10 ทักษะการช้ีผลท่ีตามมา 

3. แผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียน 3.1 แผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียน 
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การวิเคราะหหัวขอเร่ือง 

(Topic Analysis) 
 

Course: การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
หัวขอเร่ือง (Topic): การนิเทศการสอน 
 

 

 

หัวขอหลัก (Main Element) หัวขอยอย (Element) 

1. การนิเทศ 1.1 ความหมายของการนิเทศ 
2. การนิเทศการสอน 2.1 ความหมายของการนิเทศการสอน 

2.2 ความสําคัญของการนิเทศการสอน 

2.3 จุดประสงคของการนิเทศการสอน 

2.4 แนวทางการนิเทศการสอน 

3. การนิเทศการสอนแบบตาง ๆ 3.1 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

ปลอยปละละเลย 

3.2 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับ 

3.3 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝก 

3.4 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

3.5 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบ
ประชาธิปไตย 

3.6 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบ
วิทยาศาสตร 
3.7 ความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

มนุษยนิยม 

4. แบบบันทึกและแบบประเมินการนิเทศ 4.1 แบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเย่ียม 

ชั้นเรียน 

4.2 แบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/ 
การตรวจเย่ียมหองเรียน 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยางหลักสูตรฝกอบรม การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 
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การจัดทําหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู  ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนให สถานประกอบการไดมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหมากข้ึน กระบวนการท่ี
ทําใหผูเขารับการฝกและประชากรวัยทํางานมีฝมือ ความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางาน ไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน ดังน้ันสถานประกอบการ     
ควรจัดทําหลักสูตรฝกอบรมในสถานประกอบการข้ึนมาเองเพราะจะไดหลักสูตรตรงตอความ
ตองการของผูใชจริง ๆ เพื่อจะไดพัฒนากําลังคนใหไดตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
อยางแทจริงในการพัฒนาความสามารถของพนักงานในสถานประกอบการสวนใหญ  จะสง
พนักงานไปอบรมในหนวยงานฝกอบรมของภาครัฐและเอกชน  จึงทําสถานประกอบการเสีย
คาใชจาย ในการสงบุคลากรเขาอบรมกับหนวยงานฝกอบรมตอปคอนขางมาก  และ บางคร้ังสง
พนักงานเขาอบรมในหลักสูตรของหนวยงานฝกอบรมภายนอก  เน้ือหาของหลักสูตรไมสอดคลอง 

กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา  การพัฒนา
กําลังคน ตามความตองการของสถานประกอบการอยางแทจริง จึงจําเปนจะตองมีการสงเสริม และ
พัฒนาสมรรถนะในกลุมอาชีพอยางตอเน่ือง  โดยการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง กับความ
ตองการของตลาดแรงงาน (Demand-Driven) เปนการสรางความเขมแข็งแกกลุมอาชีพสงผลให
บุคลากรเกิดความเช่ียวชาญในอาชีพมากขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิด พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
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หัวหนางานในการจัดทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานของพนักงานใน
สถานประกอบการ เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะ ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปจัดทําหลักสูตร 

และชุดฝกอบรมสําหรับพัฒนากําลังคนในสถานประกอบการ  อยางมีประสิทธิภาพและไดนํา
ความรูความสามารถไปพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันกับ
นานาประเทศไดตอไป 

 2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

  2.2  เพื่อใหผูเขาอบรมมีทักษะเก่ียวกับการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครุ 

  2.3 เพื่อใหผูเขาอบรมมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครุ 

 3.  หัวขอเนื้อหาในการฝกอบรม 

  3.1 จิตวิทยาการเรียนการสอน 

  3.2 การวิเคราะหงาน 

  3.3 การวิเคราะหสมรรถนะ 

  3.4 การกําหนดวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

  3.5 การสรางชุดมอดูลการสอน 

  3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  3.7 เทคนิคการสอนปฏิบัติ   
  3.8 การใหคําปรึกษาผูเรียน 

  3.9 การนิเทศการสอน 

 4.  วิธีการฝกอบรมและกิจกรรม 

  4.1 ดําเนินการฝกอบรม ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหองอบรม โดยวิธีการฝกอบรม
ใชแบบการบรรยายและฝกปฏิบัติ ตามแผนการฝกอบรมกําหนด มีระยะเวลา 5 วัน (40 ชั่วโมง) 

  4.2  การฝกภาคปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู โดยมีวิทยากรและ
ผูจัดทําวิจัยติดตามความถูกตองเปนระยะ ๆ มีระยะเวลา 10 วัน (80 ชั่วโมง) 

  4.3  ผูเขาฝกอบรมทดลองสราง ชุดการสอนงานปฏิบัต ิโดยจัดทําขึ้นเอง   

 5.  สื่อประกอบการฝกอบรม 

  5.1 เอกสารประกอบการอบรม 

  5.2 คอมพิวเตอร พรอมเคร่ืองวีดีโอโปรเจคเตอร (VDO Projector) โดยใช
โปรแกรม Power point  ประกอบการบรรยาย 
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  5.3  แผนใส พรอมเคร่ืองฉาย 

  5.4  แบบทดสอบ/ใบงานฝกปฏิบัติ 
 6.  การประเมินผล 

  6.1  ทดสอบความรูจากภาคทฤษฎี วัดจากแบบฝกหัด และแบบทดสอบในแตละ
หนวยที่สรางตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  6.2  ประเมินงานจากภาคปฏิบัติ วัดผลจากใบปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์จาก       
การจัดทําหลักสูตรและชุดการสอนงานปฏิบัติ 

  6.3  สังเกตพฤติกรรมในการฝกอบรม จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  6.4  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของเน้ือหา  ความเหมาะสมของ

หลักสูตรและความเหมาะสมในการดําเนินการจัดการฝกอบรม 

  6.5  ติดตามผลหลังการฝกอบรมจาก  หัวหนาแผนก  อาจารยพี่เลี้ยง  นักศึกษา
อาชีวศึกษา 

 7.  คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

  7.1 ผู เข า รับการฝกอบรมตอง เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปที่  4  ที่มีความรูและทักษะใน
การฝกสอนเปนอยางดี 

  7.2  ตองมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตยตอตนเองและตองานสอนเปนอยางดี 
 8.  ระยะเวลาในการฝกอบรม 

  ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (ในหองอบรม) ระยะเวลา 5 วัน (40 ชั่วโมง) 

 9.  จํานวนผูเขารับการอบรม 

  จํานวนผูเขาอบรม จํานวน 15 คน 

     10.  สถานท่ีฝกอบรม 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
สุพรรณบุร ี

     11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  11.1 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับ  ความรูและทักษะ ในเร่ือง “การเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครู” 

  11.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู และทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรม
การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. กําหนดการฝกอบรม 
 

 

วันท่ี 
 

เวลา 
 

เน้ือหา 
จํานวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 08.00 - 09.30 น. จิตวิทยาการเรียนการสอน 1.30 ชม.  

 09.30 - 09.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 10.00 - 11.30 น. อธิบายความแตกตางของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่อง 
และทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ  

 1.30 ชม. 

 11.30 - 12.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 13.00 - 14.30 น. การวิเคราะหงาน 1.30 ชม.  

 14.30 - 14.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 15.00 - 16.30 น. เขียนขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถใน
การปฏิบัตงิาน 

 1.30 ชม. 

 16.30 - 17.00 น. ทําแบบทดสอบ   

2 08.00 - 09.30 น. การวิเคราะหสมรรถนะ 1.30  ชม.  

 09.30 - 09.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 10.00 - 11.30 น. เขียนขั้นตอน การวิเคราะหสมรรถนะใน 

การปฏิบัตงิาน 

 1.30  ชม. 

 11.30 - 12.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน   

 13.00 - 14.30 น. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 1.30  ชม.  

 14.30 - 14.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 15.00 - 16.30 น. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับ 

ระดับการเรียนรู 
 1.30  ชม. 

 16.30 - 17.00 น. ทําแบบทดสอบ   
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วันท่ี 
 

เวลา 
 

เน้ือหา 
จํานวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3 08.00 - 09.30 น. การสรางชุดมอดูลการสอน 1.30  ชม.  

 09.30 - 09.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 10.00 - 11.30 น. เขียนมอดูลการสอนหน่ึงหนวย  1.30  ชม. 
 11.30 - 12.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 13.00 - 14.30 น. การสรางชุดมอดูลการสอน 1.30  ชม.  

 14.30 - 14.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 15.00 - 16.30 น. เขียนมอดูลการสอนหน่ึงหนวย  1.30  ชม. 
 16.30 - 17.00 น. ทําแบบทดสอบ   

4 08.00 - 09.30 น. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.30  ชม.  

 09.30 - 09.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 10.00 - 11.30 น. เขียนขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  แบบโมเดล
ซิปปา  

 1.30  ชม. 

 11.30 - 12.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 13.00 - 14.30 น. เทคนิคการสอนงานปฏบิัต ิ 1.30  ชม.  

 14.30 - 14.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 15.00 - 16.30 น. เขียนแผนการสอนงานปฏิบตั ิ  1.30  ชม. 
 16.30 - 17.00 น. ทําแบบทดสอบ   
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วันท่ี 
 

เวลา 
 

เน้ือหา 
จํานวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5 08.00 - 09.30 น. การใหคําปรึกษาผูเรียน 1.30  ชม.  

 09.30 - 09.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 10.00 - 11.30 น. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียน  1.30  ชม. 
 11.30 - 12.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 13.00 - 14.30 น. การนิเทศการสอน 1.30  ชม.  

 14.30 - 14.45 น. ทําแบบฝกหัด   

 14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง   

 15.00 - 16.30 น. เขียนแบบประเมินการนเทศการเรียนกานสอน  1.30  ชม. 
 16.30 - 17.00 น. ทําแบบทดสอบ   

 

หมายเหตุ: สิ่งท่ีผูเขาอบรมตองเตรียมมาในวันอบรม 

1. เอกสาร ใบเน้ือหาตาง ๆ เพื่อใชประกอบการฝกปฏิบัติ 
2. รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม เพื่อใชในการวิเคราะหสมรรถนะ 

3. หลักสูตรฝกอบรม (ถามี) 
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การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

THE  DEVELOPMENT  OF  CURRICULUM  TO  ENHANCE  TEACHER  

PROFESSIONAL  COMPETENCIES  FOR  PRE-SERVICE  SCIENCE  TEACHER   

AT  RAJAMANGALA  SUVARNABHUMI  UNIVERSITY 

 
 

 
 

 

กานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 1 
1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

450 ถ.สุพรรณบุร-ีชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท : 035-543016 

E-mail: kantayut1@hotmail.com 
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หนวยท่ี  7 

เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
(Technique of Workshop Teaching) 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบวัตถุประสงค             7/1 
 

 

1. บอกความหมายของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

2. บอกวัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

3. บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

5. บอกลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดีไดถูกตอง 

6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

7. อธิบายข้ันตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

8. บอกขอดี-ขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

9. บอกหลักเกณฑในการเลือกสื่อการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง 

11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

12. อธิบายวิธีการสรางเคร่ืองมือการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

14. เขียนแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/2 
 

 

ความหมายของการสอนงานปฏิบัติ 
 

     การสอนงานปฏิบัติ หมายถึง  การสอน
ที่ เนนใหผู เรียนไดฝกฝนทักษะ  ความ
ชํานาญ  เพ่ือใหบรรลุผลในการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ ไดดวยวิธีการสอนแบบตาง ๆ ที่      
ผูสอนไดถายทอดใหกับผู เ รียน   เพื่อ
สงเสริมใหผู เ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 

 

 

วัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติ 
1. ใหผูเรียนรูจักและคุนเคยกับเคร่ืองมือและอุปกรณ 
2. ใหผูเรียนไดฝกการวางแผนเตรียมการในปฏิบัติงาน 

3. ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสังเกต 

4. ใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. ใหผูเรียนไดเห็นปญหาและพิจารณาถึงทางเลือกการดําเนินงานปฏิบัติ 
6. ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพที่ปฏิบัติ 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/3 
 

 

องคประกอบของการสอนงานปฏิบัติ 
 

 
 

กระบวนการเรียนรูในการสอนงานปฏิบัติ 
 กระบวนการเรียนรู  หมายถึง กระบวนการ
หรือวิธีการที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
โดยการตอบสนองสิ่งเรา ตามกระบวนการหรือสถานการณ
ที่กําหนดไว  หรืออาจกลาวไดวา  กระบวนการเรียนรู  คือ 
กระบวนการของสิ่ง เร า ท่ีทํ าใหผู เ รียนเกิดการเรียนรู            
มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน  ดังนี ้
 

 

 



 

 

241 

เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/4 
 

 

กระบวนการเรียนรู 4 ขั้นตอน 

 

ขั้นสนใจปญหา (Motivation: M) 

      เปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรูในข้ันตอนน้ี  ผูเรียน
จะเกิดแรงจูงใจใหมีความตองการท่ีจะเรียนเพื่อ
ผูเรียนตองการทําอะไรบางอยางท่ีแปลกใหม หรือ
ไดรับมอบหมายงานซึ่งไมเคยทํามากอน ซึ่งเขาจะ
ประสบปญหาและเขาสนใจท่ีจะแกปญหาน้ัน 

 

ขั้นศึกษาขอมูล (Information: I) 

      เมื่อผูเรียนประสบปญหามีความตองการหรือสน
ที่จะแกปญหานั้น  แตดวยเหตุที่เปนปญหาใหม  ซึ่ง
ไมเคยรูหรือเคยทํามากอน เขาจะตองมีการศึกษา
ขอมูลและทําการเก็บรวบรวมจัดขอมูลตาง  ๆ 
เพื่อที่จะไดนําไปใชในการแกปญหาน้ัน 

 

ขั้นพยายาม (Application: A) 

      หลังจากผู เรียนไดศึกษาขอมูลขาวสาร  หรือ
เ น้ือหาต าง  ๆ  ผู เ รียนจะตองนําขอมูลที่ ไดจาก
การศึกษามาแกปญหา  พยายามฝกหัดหรือพยายามทํา
ใหเกิดผลสําเร็จ 

 

ขั้นสําเร็จผล (Progress: P) 

      การที่ผู เรียนไดพยายามนําขอมูลมาใหในการ
แกปญหายอมทําใหเกิดผลของการแกปญหา หาก
ขอมูลที่ศึกษาน้ันมีความถูกตองเพียงพอก็ยอมจะ
แกปญหานั้นใหสําเร็จลงได  ซึ่งจะทําใหเกิดการ
เรียนรูขึ้นได  แตถาหากแกปญหาไมสําเร็จก็จะตอง
ยอนขั้นตอนของกระบวนการเหลาน้ีต้ังแตตนอีกครั้ง 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/5 
 

 

ลักษณะการสอนงานปฏิบัติท่ีดี 
 

1. เตรียมการสอน       การเตรียมการสอนเปนความจําเปนอยางย่ิง
สํ า ห รั บ ผู ส อน เ พ่ื อ ใ ห ก า ร ส อนนั้ น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  ขั้นตอนการเตรียมการสอน
นี้ผูสอนจะตองทําแผนการสอนอยางเปนระบบ 

2. สอนตรงกับความตองการของผูเรียน       การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางจะตอง
คํานึงถึงความตองการของผู เ รียนเปนสํา คัญ  
ดังน้ัน จะตองใหผู เรียนมีสวนรวมในการเรียน  
การสอนมากขึ้นดวย 

3. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล       การสอนงานปฏิบัตินั้น   จะตองสอนเปน
รายบุคคล  ผูสอนตองยอมรับวาแตละบุคคลมี
ความแตกตางกัน  ดังน้ันผูสอนตองสังเกตผูเรียน
อยางท่ัวถึงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนไมควรละเลยหรือทอดทิ้งกับผูเรียนท่ี
เรียนรูชา 

4. ใหใชประสาทสัมผัสมากท่ีสุด       ลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดีควรเลือก
วิธีการสอนท่ีเปดโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงกับ
อุปกรณจริงมากกวาการบรรยายดวยปากเปลา 

5. สอนโดยการแกปญหา       การกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด  
คือ การกําหนดปญหาเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การแกปญหา  โดยมีผูสอนคอยควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด  และชวยเหลือเทาท่ีจําเปน ดังน้ัน ผูสอน
ตองเตรียมปญหา  ซึ่งไดแก  แบบฝกหัดใหผู เรียน
มีโอกาสไดลงมือปฏิบัติทุกครั้งในการสอนงาน 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/6 
 

 

ลักษณะการสอนงานปฏิบัติท่ีดี  (ตอ) 
 

6. ใชอุปกรณกานสอนเปน       ผูสอนจะตองสามารถเลือกอุปกรณการสอนมาใช
รวมกับวิธีการสอนท่ีกําหนดไวไดตรงกับเน้ือหา  
อุปกรณการสอนเปนเคร่ืองชวยสอน  ซึ่งมิใชเคร่ือง
สอน ดังน้ันผูสอนควรที่จะใชใหเปน  การใชเปนคือ
ควรรูวาเน้ือหาหรือผูเรียนในกลุมใดจะใชอุปกรณ
การสอนแบบใด 

7. รูจักการสรางความสนใจ       การสรางความสนใจไมใชจะทํา เฉพาะเ ร่ิม  
การสอนเทาน้ัน ควรตองสรางความสนใจตลอดเวลา
ที่ทําการสอน ทั้งกิริยาทาทาง คําพูด การใชอุปกรณ  
การซักถาม  การตอบคําถาม ตองทําอยางนาสนใจ  
และนาติดตามตลอดเวลา 

8. ใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมใน 

การเรียนการสอน 

      การมีสวนรวมของผู เ รียนไมว าจะ เปนการ
แกปญหารวมกัน  การลงมือปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะเปนตัวกระตุนความสนใจ  
ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  และจดจําได
นานกวาการดูการทํ า กิจกรรมของผูสอนเพียง  
ฝายเดียว 

9. ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเรียน       การสอนงานปฏิบัติที่ดีผูสอนตองสรางทัศนคติที่
ดีตอการเรียน  เพ่ือทําใหเกิดสภาพความพรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณที่ผูสอน
กําหนดให 

10. สงเสริมใหทํางานรวมกันเปนกลุม       ผูสอนงานปฏิบัติควรจัดกิจกรรมใหผู เ รียน
สามารถทํางานรวมกันเปนกลุม  เปนทีมงาน ฝกให
ผูเรียนรูจักการใหและรูจักรับซึ่งเปนประสบการณ
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
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เทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติ 
 การสอนงานปฏิบัติ  เปนวิธีการสอนที่ใชสอนปฏิบัติในโรงงานเพ่ือใหไดทักษะใน  
การปฏิบัติงาน หรือสอนการทดลองในหองปฏิบัติการ ซึ่งการสอนจะตองผสมผสานระหวาง     
การสอนทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีการสอนทักษะปฏิบัติซึ่งกระทํากันโดยทั่ว ๆ ไปพอสรุปไดดังนี้ 
 1.   การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

 นอกจากการสอนแบบบรรยายแลวบอยคร้ังท่ี
ครูผูสอนจะตองทําการสอนประกอบกับการทําหรือแสดงให
ผูเรียนดูไปดวย  หรืออาจมีของจริงประกอบในขณะบรรยาย
ซึ่ ง วิธีการ น้ี เรา เ รียกว า   “กาสอนแบบสาธิตประกอบ            
การบรรยาย” 

 วิธีการสอนแบบสาธิต  เปนวิธีการสอนที่ผูสอน
มักจะใชในการแสดงข้ันตอในการสอนวิชาปฏิบัติและใชสอนหลักการของการทํางานของเคร่ืองมือ  
หรือเคร่ืองจักรตาง ๆ จุดมุงหมายการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเห็นถึงกระบวนการตาง ๆ ของการ
ทํางาน  ซึ่งผูเรียนจะเห็นไดจากการสังเกตการณแสดงน้ันและอาจไดลงมือปฏิบั ติการฝกหัด
หลังจากการสาธิตน้ัน ในการสาธิตท่ีดีจะตองบอกผูเรียนใหชัดเจนเสียกอนวาเขาจะไดเห็นหรือได
เรียนอะไรกอนท่ีจะเร่ิมการสาธิตน้ัน ผูสอนจะตองมีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญในเร่ืองท่ีจะสอน
นั้น 

 2.   การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

 ผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนอานขอมูล
ตาง ๆ หรือทฤษฎีหัวงาน  ดวยตนเองจากนั้นครูผูสอน
ก็จะสาธิตการทํางานใหผูเรียนดู   พรอมกับการตอบ
คําถามหรือขอของใจตาง ๆ แลวผูเรียนก็เร่ิมลงมือฝก
ทักษะปฏิบัติโดยมีครูผูสอนคอยดูแลแกไขและสังเกต
พฤติกรรมอยางใกลชิดเพ่ือทําการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติดวย 
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 3.   การสอนแบบสาธิตประกอบการถามตอบ 

 ผูสอนใหขอมูลตาง ๆ หรือทฤษฎีหัวงานโดยใช
วิธีการสอนแบบถามตอบ  เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
แสดงพฤติกรรมขณะเรียนรู  จากนั้นสรุปขอมูลตาง ๆ จน
เขาใจ  แลวครูผูสอนก็เร่ิมสาธิตใหผูเรียนไดเห็นถึงการทํางาน
และในขณะเดียวกันก็จะมีการใหคําถามเพื่อทบทวนหรือจะ
ตอบคําถามตาง ๆ จากผูเรียนดวยก็ได  เสร็จแลวใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติโดยครูเปนผูสังเกตการณ 

 

 4.   การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการลองทําการฝกทักษะ 

 วิธีการสอนแบบนี้ผูเรียนจะตองอานขอมูลใน
เอกสารจนเขาใจ  ซึ่งจะรวมถึงการทําแบบฝกหัดหรือทํา
แบบทดสอบหรือการตอบคําถาม  เพ่ือเปนการวัดผลวาผาน
การเรียนรูในแตละข้ันตอเรียบรอยแลว  จากนั้นก็ลองทําการ
ฝกทักษะดวยตนเอง  โดยมีเอกสารประกอบ  ซึ่งผูเรียนจะตอง
อานและลองทําพรอม  ๆ  กันไป   โดยจะตองปฏิบัติตาม
เอกสารทุก ๆ ขั้นตอน  ผูสอนจะตองคอยควบคุมการฝก
ปฏิบัตินั้นใหถูกตองตามข้ันตอน   ที่วางเอาไวโดยการ
สังเกตการณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการสอนงานปฏิบัติ 
 ขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติควรปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนการกลาวนํา (Introduction) 

 

ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันเร่ิมตนของกระบวนการ
เรียนรู 
1.1 ใหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเรียน 

1.2 ทดสอบพื้นความรูเดิมของผูเรียน 

1.3 สรางความสนใจ  สรางปญหา   
สรางแรงจูงใจ 

1.4 จัดตําแหนงของผูเรียนใหเหมาะสม 

กอนการเร่ิมตนใหเน้ือหา 
ขั้นตอนการสาธิตจากผูสอน 

(Demonstration from the Teacher) 

 

      หลั ง จาก นํ า เข าสู บท เ รี ยนแล ว   ซึ่ ง
หมายถึงวาเราไดขอมูลจากผูเรียนแลว  ได
ชี้แจงใหผู เรียนไดทราบวัตถุประสงคที่จะ
เ รี ย น จ ะ ฝ ก ผู เ รี ย น ไ ด มี ป ญ ห า แ ล ะ มี  
ความพรอม   มีความสนใจท่ีจะแกปญหา  
ผูสอนก็ควรจะเร่ิมใหเน้ือหาดวยการกลาวถึง
หลักทฤษฎีที่เกี่ยวของอธิบายลักษณะงาน
วิธีการทํางาน โดยมีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี ้
2.1 แสดงใหผูเรียนดูวาทักษะท่ีจะเรียนกัน 

นั้นปฏิบัติไดจริง 

2.2 สาธิตพรอม ๆ กับอธิบายงานวาจะทํา 
อะไร ทําอยางไร และทําไมจึงตองทําเชนนี้ 
2.3 สาธิตซ้ําอีกครั้งแตสรุปเทาที่จําเปนที่ 
สําคัญจริง ๆ  
2.4 ทวนซ้ําอีกครั้ง (ถาจําเปน) 
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ขั้นตอนการสอนงานปฏิบัติ (ตอ) 
 

ขั้นตอนการสาธิตจากผูเรียน 

(Demonstration from the Learner) 

 

      ควรจะใหโอกาสแกผูเรียนสาธิตการปฏิบัติงาน  
เพ่ือดูวาปฏิบัติตามวัตถุประสงคหรือไม  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อ 

3.1 ใหผูเรียนลองปฏิบัติใหดูวาทําไดหรือไมพรอม
กับใหการตรวจ-ปรับ 

3.2 อาจใหผูเรียนปฏิบัติพรอมกับอธิบายโดยผูสอน
ตองคอยถามจุดสําคัญของเนื้อหาใน 

แตละชวงของการสอน 

3.3 ใหผูเรียนหมุนเวียนกับสาธิต พรอมอธิบายสรุป
จุดท่ีสําคัญ 

3.4 ผูสอนตองม่ันใจวาผูเรียนทําไดโดยไมผิดพลาด  
หากไมแนใจใหผูเรียนทําซ้ําใหดูใหมจนแนใจ 

ขั้นตอนการทําแบบฝกหัดและตรวจ 

ผลสําเร็จ (Exercise and Progess) 

 

      เมื่อแนใจวาผูเรียนทําไดแลวโดยไมผิดพลาด  
จึงจะมอบหมายใหทํางานไดเพราะการงานปฏิบัติ
โดยเฉพาะการใชเคร่ืองจักรจะมีอันตรายมากและ
อีกประการหน่ึง  คือ ทักษะท่ีฝกจะลืมไดยากดังน้ัน
หากฝกในทางท่ีผิดยอมแกไขใหดีไดยาก ในข้ันน้ี
ผูสอนอาจทําตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้
4.1 มอบงานฝกปฏิบัติใหผูเรียนไปทําการปฏิบัติ 
4.2 คอยตรวจสอบขณะปฏิบัติอยูเสมอ ๆ ดวย 

การถาม สังเกตพฤติกรรมและตรวจดูการปฏิบัติงาน 

4.3 ชมเชย เสริมกําลังใจ  เมื่อผูเรียนทําไดสําเร็จ 

และใหการตรวจ-ปรับแกไขเมื่อผลงานไมสําเร็จ 

ตามกําหนดเวลา 
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ขอดี-ขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติ 
 

ขอดี ขอเสีย 

1. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง  และ 

สรางความเชื่อม่ันในตัวผูเรียน  เพราะเปน 

การฝกปฏิบัติจากของจริง 

2. เปนการเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัส 

หลายดาน 

3. สามารถประเมินผลและใหคําแนะนํา 
เปนรายบุคคลได 
4.เปนการนําความรูความสามารถไปใช 
ปฏิบัติงานไดโดยตรงและปฏิบัติงานได 
อยางถูกตอง 

5. เปนการฝกเพื่อใหเกิดความชํานาญ 

โดยเฉพาะและสามารถฝกหลาย ๆ ครั้ง 

จนสามารถปฏิบัติงานไดอยางอัตโนมัติ 
รวดเร็วและลดอันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติ 
ผิดพลาด 

1. ตองใชเวลามาก  เพราะจะตองเตรียม 

เคร่ืองมืออุปกรณและควบคุมการปฏิบัติของ 

ผูเรียนจนกวาจะมีความชํานาญ 

2. ตองการพื้นที่ในการปฏิบัติมาก และตองใช 
อุปกรณที่เปนของจริง 

3. การสอนงานปฏิบัติตองมีผูเรียนจํานวน 

นอยสัดสวนที่เหมาะสม  ผูสอน 1 คน   
ตอผูเรียน 5 คน 

4. อุปกรณเคร่ืองมือในการปฏิบัติราคาแพง 

5. ตองใชวิธีการสอนหลากหลายวิธี  เชน  
การสอนสาธิตรวมกับการบรรยาย  หรือ 

การสอนสาธิตรวมกับการถามตอบ  เปนตน 

 

 



 

 

249 

เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/12 
 

 

การเลือกส่ือการสอนงานปฏิบัติ 
 การเลือกใชสื่อการสอนดังกลาวมาแลววา  สื่อการสอนที่นํามาใชประกอบการสอน
ตองตรงตามวัตถุประสงคและเน้ือหา  จึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย  นอกจากน้ันการใช
สื่อตาง ๆ จะตองมีเทคนิควิธีการใชที่เหมาะสมสื่อจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนจึงสรุปเทคนิค
การใชสื่อตาง ๆ ไดดังนี้ 

     1.  กอนใชสื่อตองจัดลําดับสื่อเพ่ือใหใชงาน 

ไดสะดวก 

     2.  ศึกษาวิธีการใชสื่ออยางถูกตอง  และใชงาน 

อยางคลองแคลว 

     3.  ใชสื่อในจังวหะท่ีเหมาะสม 

     4.  ใชสื่อการสอนท่ีเตรียมมาอยางคุมคา 
     5.  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ 

     6.  การเขียนและลบกระดานตองถูกวิธีและ 

ไมหันหนาใหผูเรียนนานเกิน 1 นาที 
     7.  การเขียนเนื้อหาบนกระดานตองไดสัดสวน 

ขนาดอักษร  เห็นชัด เปนระเบียบ ฯลฯ 
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วิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติ 
 1.   การตรวจสอบความรู  ความเขาใจเนื้อหาทางทฤษฎี 

      กระทําไดทั้งระหวางการเรียนการสอนและหลังบทเรียนแลว      
การตรวจสอบความรูทางทฤษฎีนี้ อาจกระทํ าไดดวย   การใช
แบบทดสอบทางขอเขียน  การสัมภาษณผูเรียน  การใชคําถามปากเปลา
ในขณะสอนหรือการอภิปรายกลุมของผูเรียน  การตรวจสอบความรู
ความเขาใจเน้ือหาทางทฤษฎีนี้  อาจทําการวัดหรือตรวจสอบในดาน
ตาง ๆ ดังนี ้

  1.1  ความรูในทางทฤษฎี  เชน  การอานแบบ  อานไดอะแกรม  สัญลักษณ  เปนตน 

  1.2  เน้ือหาความรูทางทฤษฎีที่สัมพันธกันกับการปฏิบัติงาน 

  1.3  ความสามารถในการวิเคราะหงานและการวางแผนการทํางาน 

  1.4  กฎระเบียบ  ขอบังคับ  และความปลอดภัยในการทํางาน 

 2.   การตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

     การตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงานรวมถึงทัศนคติที่ดี
ตอการทํางาน  ซึ่งสามารถกระทําไดในระหวางการปฏิบัติงานของ
ผูเรียน  ดวยการสังเกตการทํางาน  การสัมภาษณ  หรือการอภิปราย
กลุมของผูเรียน  การตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 
อาจจะทําการวัดหรือตรวจสอบในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  

  2.1  ทักษะทางดานความถูกตอง  และความปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณ  ซึ่งรวมถึงการใช การบํารุงรักษา  และการเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ 

  2.2  ความสามารถในดานการเตรียมงานและลําดับขั้นตอนการทํางานต้ังแตเร่ิมตน
ทํางานจนกระท่ังผลสําเร็จของงาน 

  2.3  ระยะเวลาในการทํางาน 

  2.4  ทัศนคติ  ความประพฤติ  ความอดทน  และความขยันในการทํางาน 
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 3.   การตรวจสอบคุณภาพผลงานหรือชิ้นงานสําเร็จ 

     การตรวจสอบคุณภาพผลงานเปนการประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงานท่ีสําเร็จ  ซึ่งวัดในรูปของความละเอียดประณีตของงาน  
ความถูกตอง  และความเท่ียงตรง  ซึ่งจะใชเคร่ืองมือชวยใน  
การตรวจสอบ  โดยเคร่ืองมือที่ใชตรวจสอบงานปฏิบัติจะมี   
การตรวจสอบ 2 วิธี คือ 

   

  3.1  การตรวจสอบโดยพิจารณาท่ีขนาด (Objective Valuation) 

   การประเมินผลจุดน้ีมีความเที่ยงตรง  แมนยํา และสามารถยึดถือเปนมาตรฐาน
ได เพราะใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบได  การตรวจสอบผลงานจุดน้ีที่เห็นไดชัดเจน ไดแก  ความ
เที่ยงตรงของขนาดช้ินงาน 

  3.2  การตรวจสอบโดยใชความนึกคิดของผูตรวจ (Subjective Valuation) 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานจะตองประเมินในจุด  ความสําเร็จของช้ินงาน  
ตองอาศัยความนึกคิดของผูตรวจ  ตองตรวจดวยใจเปนธรรมและอาจใชผูตรวจอยางนอย 2 คน    
ขึ้นไปทําการตรวจสอบ 
 

การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
     การประเมินผลการสอนงานปฎิบัติ  หมายถึง  
กระบวนการตัดสินคุณค าของการสอนโดย
พิจารณาถึงความสอดคลองระหวาง  กิจกรรม    
การสอน ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลของ    
การสอนกับวัตถุประสงคการสอน  ผูประเมินควร
จะตองพิจารณาทุกองคประกอบของการเรียน    
การสอน  ซึ่งจะประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 
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การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติประกอบดวย 3 ขั้นตอน 
 

 

1. ขั้นตอนการเตรียมการสอน 

     การจัดเตรียมความพรอมกอนการสอน  
การจัดเตรียมและวางแผนบทเรียน 

 

2. ขั้นดําเนินการสอน 

     วิธีการที่ใชสื่อชวยสอน  ขั้นตอนและ 

กระบวนการเรียนการสอนในบทเรียนนั้น
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจน
เน้ือหาท่ีสอนการจัดกิจกรรมผูสอนและ
ผู เ รี ยนท่ีได ใช เ พ่ื อชวยส ง เส ริมให เกิ ด
ความสําเร็จจากการสอน 

 

3. ขั้นปรับปรุงแกไข 

      ความสามารถในการวิเคราะห  วิจารณ 
และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

การสอนใหดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

253 

เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบเนื้อหา              7/16 
 

 

วิธีการสรางเคร่ืองมือการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
 การสรางแบบประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ  ควรประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 

 1.  สถานภาพของผูประเมิน 

  สถานภาพของผูประเมิน  เชน ผูประเมินควรจะรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขอมูลผูสอน  
เชน หัวขอที่สอน  ชื่อหลักสูตร ชื่อผูสอน (ผูถูกประเมิน)  ชื่อผูประเมิน วันเวลาท่ีทําการประเมิน  
แผนกที่สังกัด หนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนคร้ังที่ประเมิน  เปนตน 

 2.  คําชี้แจงในการตอบแบบประเมินผล 

  ผูประเมินควรบอกวัตถุประสงคในการนําขอมูลไปใช เชน เพื่อการปรับปรุง       
การสอน รวมท้ังวิธีการตอบแบบประเมิน 

 3.  ลักษณะของแบบประเมิน 

  แบบประเมินมีหลายแบบ  ผูประเมินควรเลือกแบบประเมินที่เห็นวาเหมาะสม  
สะดวกและชัดเจนแบบประเมิน  เชน แบบสังเกตการณ  แบบสัมภาษณ  แบบสอบถามและ
แบบทดสอบ เปนตน 
 

ตัวอยาง  แบบฟอรมการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
ชื่อผูสอน ...............................................................แผนก......................................................... 
หัวขอเร่ือง ............................................................................................................................... 
หลักสูตร .................................................................................................................................. 
วันที่ ....................... เดือน ...................................................................พ.ศ. ............................ 
ประเมินผลครั้งที่ .............................  ชื่อผูประเมิน .................................................................. 
คําชี้แจง   แบบประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ  จะชวยปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น   
 โปรดตอบอยางตรงไปตรงมาและจริงใจ  โดยกาเคร่ืองหมาย  ลงในชองวาง 

 ที่ทานเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 

 เห็นดวยมากท่ีสุด โดยกาเคร่ืองหมาย    ที่หมายเลข  5 

 เห็นดวยมาก  โดยกาเคร่ืองหมาย    ที่หมายเลข  4 

 เห็นดวยปานกลาง โดยกาเคร่ืองหมาย    ที่หมายเลข  3 

 เห็นดวยนอย  โดยกาเคร่ืองหมาย    ที่หมายเลข  2 

 เห็นดวยนอยที่สุด โดยกาเคร่ืองหมาย    ที่หมายเลข  1 
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จุดมุงหมายและองคประกอบ 5 4 3 2 1 

1. ผูสอนไดเตรียมการสอนเพ่ือการฝกปฏิบัติไวเรียบรอย      

2. วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานกําหนดไดอยางชัดเจน      

3. การฝกปฏิบัติแตละเร่ืองสอดคลองกับวัตถุประสงค      

4. เคร่ืองมือและเอกสารมีความสมบูรณและถูกตอง      

เน้ือหาและวิธีการ 5 4 3 2 1 

5. ผูสอนไดแจกเอกสารและแนะนําการฝกปฏิบัติกอนการฝก 

ปฏิบัต ิ

     

6. ผูสอนใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับหัวขอเร่ือง      

7. ผูสอนอธิบายการฝกปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนเพียงพอ      

8. เน้ือหาในการฝกปฏิบัติสงเสริมใหเกิดความรูและความเขาใจ      

9. การใชสื่อสารการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอน      

10. ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนทีม      

การประเมินผล 5 4 3 2 1 

11. การประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอน      

12. ผูสอนประเมินอยางยุติธรรม      

13. การประเมินการฝกปฏิบัติไดบอกผูเรียนไวลวงหนา      

14. ผูสอนเหมาะสมแกการควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติ      

15. ผูสอนชวยเหลือและใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนมีปญหา      

 

ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ.......................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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การวางแผนการสอนงานปฏิบัติ 
 1.  ความหมายของแผนการสอน 

 แผนการสอน  หมายถึง  การวางแผนความคิด
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนไวลวงหนาเพ่ือให
บรรลุผลตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว 
 

 

 

 2.  องคประกอบของแผนการสอน 
 

องคประกอบ รายละเอียด 

1. เน้ือหา 1.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.2 เน้ือหายอยหรือหัวขอหลัก 

2. วิธีการสอน 2.1 วิธีการสอน 

2.2 วิธีการใชสื่อ 

2.3 การวัดและประเมินผล 

3. เวลา 3.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

3.2 เน้ือหายอหรือหัวขอหลัก 

4. สื่อ 4.1 ใบเน้ือหา/ใบปฏิบัติงาน 

4.2 แบบทดสอบ/แบบประเมินผล 

4.3 สื่อหรืออุปกรณของจริง 

4.4 ใบรายการคําถาม/คําตอบ 

5. ผูเรียน 5.1 หนาที่ตําแหนง 

5.2 หนวยงาน 

5.3 วุฒิการศึกษา/ประสบการณ 
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3.   สวนประกอบที่สําคัญของแผนการสอนงานปฏิบัติ 
สวนประกอบที่สําคัญ ไดแก 
1. ขั้นตอน  M – I – A - P 

2. ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 

3. วิธีการสอน 

4. สื่อที่ใช 
5. เวลา (นาที) 
 

 4.   แบบฟอรมของแผนการสอนงานปฏิบัติ 
แผนการสอนงานปฏิบัติ  หลักสูตร ........................วิชา ................หนา .......... 
Teaching  Plan  เร่ือง .......................... เวลา................ ชั่วโมง...........นาที...... 

MIAP ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน วิธีสอน สื่อที่ใช เวลา (นาที) 
 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

  ชองหมายเลข 1   ระบุขั้นตอนกระบวนการเรียนรู  M – I – A – P 

  ชองหมายเลข 2   ระบุลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยมาจากใบลําดับข้ัน        
การปฏิบัติงาน (Operation  Sheet) 

  ชองหมายเลข 3   ระบุวิธีการสอนในแตละลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีวิธี   
การสอนอยางไร 

  ชองหมายเลข 4   ระบุชนิดของสื่อท่ีใชสอนแตละลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  ชองหมายเลข 5   ระบุเวลาท่ีคาดวาจะใชในแตละลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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แผนการสอนงานปฏิบัติ  หลักสูตร ............เคร่ืองมือพื้นฐาน................ 
วิชา .....งานเคร่ืองมือกล....หนา ...1.... 
Teaching Plan เร่ือง ......งานเลื่อยโลหะ............ เวลา....1... ชั่วโมง...45...นาที 

MIAP ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน วิธีสอน สื่อที่ใช เวลา 
(นาที) 

M จูงใจผูเรียนใหสนใจบทเรียน ถาม  ตอบ ของจริง 2 

I 1. อานแบบท่ีกําหนดให 
 

2. ตรวจสอบขนาดความยาวช้ินงาน 

3. ขีดรางแนวเล่ือยบนช้ินงาน 

 

4. เลือกใบเล่ือยใหเหมาะสมกับงาน 

5. ใสใบเล่ือยเขากับโครงเลื่อย 

6.  จับยึดช้ินงานกอนทําการเล่ือย 

7.  เลื่อยช้ินงานตามแนวเล่ือยที่ 1 

8.  ตรวจสอบขนาดช้ินงานท่ีเลื่อยแลว 

9.  เลื่อยช้ินงานตามแนวเล่ือยที่  2 

10.  ตรวจสอบขนาดช้ินงานที่เลื่อยแลว 

11.  เก็บเคร่ืองมือ  ทําความสะอาด 

ถาม  ตอบ 

 

ถาม  ตอบ 

บรรยายประกอบสาธิต 

 

ถาม  ตอบ 

วิธีการใสใบเล่ือย 

วิธีการจับยึดช้ินงาน 

วิธีการเลื่อย 

วิธีตรวจเลื่อย 

วิธีการเลื่อย 

วิธีตรวจสอบ 

การทําความสะอาด 

ของจริง 

ใบงาน 

เวอรเนียคาลิปเปอร 
เวอรเนียไฮเกจ 

แทนระดับ 

ใบเลื่อย 

โครงเล่ือย ใบเล่ือย 

ปากกาจับช้ินงาน 

เลื่อยมือ 

เวอรเนียคาลิปเปอร 
เลื่อยมือ 

เวอรเนียคาลิปเปอร 
แปรง ไมกวาด 

2 

 

1 

5 

 

1 

2 

1 

15 

1 

15 

1 

4 

A ฝกปฏบิัติงานเลื่อยโลหะ ฝกปฏบิัติตามลําดับ
ขั้นตอนการปฏบิัติและ

ใบงาน 

อุปกรณ วัสดุ ใบงาน
และใบลําดับขั้นตอน

การปฏิบัตงิาน 

42 

P ประเมนิผลการฝกทักษะ ซักถาม  แกปญหา -
บรรยาย 

ใบประเมินผล 

การปฏิบัตงิาน 

10 
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แบบฝกหัดหนวยท่ี 7 

 

คําส่ัง  จงทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีถูกและทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีผิด 

........... 1. การสอนปฏิบัติเปนการเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะเพ่ือใหบรรลุผลในการปฏิบัติงาน 

 นั้น ๆ  
........... 2. วัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติคือการใหผูเรียนพัฒนาทางดานสมอง 

........... 3. กระบวนการเรียนรูมี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นสนใจปญหา  ขั้นศึกษาขอมูล  ขั้นพยายามและ 

 ขั้นสําเร็จ 

........... 4. การสอนตรงกับความตองการของผูเรียนเปนลักษณะการสอนปฏิบัติที่ดี 

........... 5. วิธีการสอนงานปฏิบัติ  คือ การสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบถาม-ตอบ  และ 

 การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง 

........... 6. ขั้นตอนการสอนงานปฏิบัติมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกลาวนํา ขั้นตอนการสาธิต 

 จากผูเรียน และขั้นตอนการทําแบบฝกหัด และข้ันตรวจผลสําเร็จ 

........... 7. ขอดีของการสอนงานปฏิบัติคือ มีจํานวนผูเรียนนอย 

........... 8. การตรวจสอบคุณภาพผลงานหรือชิ้นงานไมใชวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติ 

........... 9. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน คอื ขั้นการเตรียมการสอน   
 ขั้นดําเนินการสอน และข้ันปรับปรุงแกไข 

........... 10. องคประกอบของแผนการสอน คือ เน้ือหา เวลา และวิธีการสอน 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบปฏิบัติงาน             7/22 
 

 

แบบฝกปฏิบัติหนวยท่ี 7 

 

กิจกรรมที่ 1:  เขียนแผนการสอนงานปฏิบัติ 
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เฉลยแบบฝกหัดหนวยท่ี 7 

 

.... ... 1. การสอนปฏิบัติเปนการเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะเพ่ือใหบรรลุผลในการปฏิบัติงาน 

 นั้น ๆ  
.... .... 2. วัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติคือการใหผูเรียนพัฒนาทางดานสมอง 

.... ... 3. กระบวนการเรียนรูมี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นสนใจปญหา  ขั้นศึกษาขอมูล  ขั้นพยายามและ 

 ขั้นสําเร็จ 

.... ... 4. การสอนตรงกับความตองการของผูเรียนเปนลักษณะการสอนปฏิบัติที่ดี 

.... .... 5. วิธีการสอนงานปฏิบัติ  คือ การสอนแบบบรรยาย  การสอนแบบถาม-ตอบ  และ 

 การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง 

.... ... 6. ขั้นตอนการสอนงานปฏิบัติมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกลาวนํา ขั้นตอนการสาธิต 

 จากผูเรียน และข้ันตอนการทําแบบฝกหัด และข้ันตรวจผลสําเร็จ 

.... .... 7. ขอดีของการสอนงานปฏิบัติ คือ มีจํานวนผูเรียนนอย 

.... .... 8. การตรวจสอบคุณภาพผลงานหรือชิ้นงานไมใชวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติ 

.... ... 9. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเตรียมการสอน  
  ขั้นดําเนินการสอน และข้ันปรับปรุงแกไข 

.... .... 10. องคประกอบของแผนการสอน คือ เน้ือหา เวลา และวิธีการสอน 
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เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบทดสอบ              7/24 
 

 

แบบทดสอบหนวยท่ี 7 

 

คําสั่ง  จงทําเครื่องหมาย    ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 

1. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความหมายของการสอนงานปฏิบัติ 
 ก. เพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะความชํานาญงาน 

 ข. เพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 ค. เพื่อใหผูเรียนฝกความคิดทางดานสมองมากข้ึน 

 ง. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
2. ขอใดตอไปน้ีไมใชวัตถปุระสงคของการสอนงานปฏิบัติ 
 ก. ใหผูเรียนไดฝกวางแผนเตรียมการในการปฏิบัติงาน 

 ข. ใหผูเรียนสามารถมีความรูในเนื้อหาวิชา ๆ นั้นได 
 ค. ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสังเกต 

 ง. ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 

3.   ขอใดตอไปน้ีไมใชองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติ 
 ก. สถานที่ฝกปฏิบัติ 
 ข. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 ค. เอกสารคูมือการฝกปฏิบัติ 
 ง. หลักสูตรฝกอบรม 

4. ขอใดตอไปน้ีคือสวนประกอบของกระบวนการเรียนรู 
 ก. ขั้นเตรียมการสอน 

 ข. ขั้นศึกษาขอมูล 

 ค. ขั้นดําเนินการสอน 

 ง. ขั้นปรับปรุงแกไข 

 

 

 

 



 

 

262 

เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
ใบทดสอบ          7/25 
 

 

5. ลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดีคือขอใด 

 ก. สอนแบบบรรยาย 

 ข. สอนแบบถาม-ตอบ 

 ค. สอนปฏิบัติตามใบงาน 

 ง. สอนโดยการแกปญหา 
6. การสอนแบบใดท่ีผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนอานขอมูลกอนลงมือปฏิบัติงาน 

 ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

 ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

 ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

 ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

7. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนรูกอนลงมือปฏิบัติงาน 

 ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

 ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

 ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

 ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

8. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนจะตองอานขอมูลในเอกสารใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติงาน 

 ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

 ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

 ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

 ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

9. ขอความตอไปน้ีการใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะเรียนเปนขั้นตอนใดในการสอน 

 งานปฏิบัติ 
 ก. ขั้นกลาวนํา 
 ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

 ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน 

 ง. ขั้นการทําแบบฝกหัดและตรวจผลสําเร็จ 
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10. ขอความตอไปน้ี “การมอบหมายงานใหกับผูเรียนไปทําการฝกปฏิบัติ” เปนขั้นตอนใดใน 

 การสอนงานปฏิบัติ 
 ก. ขั้นกลาวนํา 
 ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

 ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน 

 ง. ขั้นการทําแบบฝกหัดและตรวจผลสําเร็จ 

11. ขอดีของวิธีการสอนงานปฏิบัติคือขอใด 

 ก. ตองใชวิธีการสอนแบบผสมผสาน 

 ข. มีจํานวนผูเรียนนอย อัตราสวนผูสอน 1 คนตอผูเรียน 5 คน 

 ค. สามารถประเมินผลและใหคําแนะนําเปนรายบุคคลได 
 ง. ตองการพื้นที่ในการปฏิบัติงานมาก 

12. ขอใดตอไปน้ีไมใชเทคนิคการใชสื่อการสอน 

 ก. ใชสื่อในจังหวะท่ีเหมาะสม 

 ข. ใชสื่อที่เตรียมมาอยางคุมคา 
 ค. ผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ 

 ง. ไมควรใชสื่อการสอนหลายชนิดในขณะสอน 

13. วิธีการสอนแบบใดใชเวลาเปนการวัดและประเมินผลงานปฏิบัติ 
 ก. ความรูทางทฤษฎี 
 ข. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ค. คุณภาพของงาน 

 ง. ทัศนคติของผูเรียน 

14. การตรวจคุณภาพของงานโดยการยึดถือมาตรฐานคือวิธีการตรวจสอบแบบใด 

 ก. การตรวจสอบโดยพิจารณาที่ขนาด 

 ข. การตรวจสอบโดยพิจารณาจากการทํางาน 

 ค. การตรวจสอบโดยพิจารณาใบปฏิบัติงาน 

 ง. การตรวจสอบโดยพิจารณาความคิดเห็นของผูตรวจ 
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15. ขอใดตอไปน้ีไมใชขั้นตอนการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
 ก. ขั้นเตรียมการสอน 

 ข. ขั้นดําเนินการสอน 

 ค. ขั้นวิเคราะหผลและสรุปผล 

 ง. ขั้นปรับปรุงแกไข 

16. ขอใดตอไปน้ีคือวิธีการสรางเคร่ืองมือในการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
 ก. คําชี้แจง 

 ข. การแสดงความคิดเห็น 

 ค. การวิเคราะหผล 

 ง. การรายงานผล 

17. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคประกอบของแผนการสอน 

 ก. หลักสูตรฝกอบรม 

 ข. เน้ือหาในการสอน 

 ค. วิธีการสอน 

 ง. สื่อการสอน 

18. สวนประกอบที่สําคัญของแผนการสอนงานปฏิบัติคือขอใด 

 ก. หลักสูตรฝกอบรม 

 ข. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 ค. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
 ง. เวลาในการสอน 
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แบบเฉลยหนวยท่ี 7 

 

ขอที่ คําตอบ 

1 ค 
2 ข 
3 ง 
4 ข 
5 ง 
6 ข 
7 ค 
8 ง 
9 ก 

10 ง 
11 ค 
12 ง 
13 ข 
14 ก 
15 ค 
16 ก 
17 ก 
18 ง 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม
แบบประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม

แบบประเมินผลความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองการฝกอบรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

แบบประเมินผลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

แบบประเมินผลความเท่ียงตรงของแบบประเมินติดตามผลหลักสูตรฝกอบรม 
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แบบประเมินหลักสูตร 

 

หลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

และการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

 

แบบประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

 

 แบงการประเมินผลออกเปน 5 สวน คือ 

 สวนที่ 1  การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

 สวนที่ 2  การประเมินผลความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม 

 สวนที่ 3  การประเมินผลความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองการฝกอบรมกับ 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 สวนที่ 4 การประเมินผลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับ 

แบบทดสอบ 

 สวนที่ 5  การประเมินผลความเท่ียงตรงของแบบประเมินติดตามผลหลักสูตร
ฝกอบรม 

 

                    ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินผลหลักสูตรน้ี 

             
 

 

                                  นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                                                   ผูวิจัย 

 

 

 

.................................................................... 
                                                                                                 ผูประเมิน 

 



 

 

268 

สวนท่ี 1  การประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุสาสตรอุตสาหกรรมในการเสริมสราง 

 สมรรถนะวิชาชีพครูและโปรดประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม โดยทํา 
 เคร่ืองหมาย  ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของทาน และ 

 พรอมทั้งกรุณาใหขอเสนอแนะในสวนที่บกพรอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ 

 ปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

 

ขอท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. หลักสูตรสามารถนําไปใชปฏิบตัจิริงได      
2. หลักสูตรเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม      
3. หัวขอเรื่องการฝกอบรมมคีวามครบถวนและครอบคลุม

หลักสูตร 
     

4. หัวขอเรื่องเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม      
5. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวขอเรื่อง      
6. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน อานเขาใจงาย      
7. เนื้อหาของหลักสูตรครบถวนและครอบคลุมวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม 
     

8. เนื้อหาในใบเนื้อหา อานเขาใจงาย และรูปแบบของใบเนื้อหา 
มีความนาสนใจ 

     

9. เนื้อหาเหมาะสมกับหัวหนางานท่ีเขารับการฝกอบรม      
10. ส่ือการสอน (Power Point) ครอบคลุมเนื้อหา      
11. ส่ือที่ใชมีความสวยงามนาสนใจ      
12. แบบฝกหัดตรงตามหัวขอเรื่อง      
13. คําถามมีความชัดเจน เขาใจงายและมีคําตอบที่แนนอนเพียง

คําตอบเดียว 
     

14. แบบทดสอบครอบคลุมวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม      
15. ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร      
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม 

1. หัวขอเร่ือง 

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

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

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

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

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

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

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

3. ใบเน้ือหา 
........................................................................................................................................................... 

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

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

4. แบบฝกหัด 

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

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

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

5. แบบทดสอบ 

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

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

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

6. สื่อ(Power Point) 

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

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

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

 

 

        .............................................................ผูประเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 
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สวนท่ี 2  การประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรมนักศึกษาครุสาสตร 
 อุตสาหกรรม ในการสรางเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครูวามีความสอดคลองมากนอย 

 เพียงใด โดยทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง “ระดับความสอดคลอง” ตามความคิดเห็น 

 ของทาน และพรอมทั้งกรุณาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการปรับปรุง 

 หลักสูตรตอไป 
 

 

ขอท่ี 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสอดคลอง 

สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 

1. หัวขอเรื่องฝกอบรมสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรม    

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองกับหัวขอเรื่อง
ฝกอบรม 

   

3. เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับหัวขอเรื่อง 

ฝกอบรม 

   

4. เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

   

5. ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

   

6. ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับเนื้อหา 
การฝกอบรม 

   

7. แบบฝกหัดสอดคลองกับหัวขอเรือ่งฝกอบรม    

8. แบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม    

9. แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

   

10. แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม    
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรม 

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

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

        .............................................................ผูประเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 
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สวนท่ี 3  การประเมินผลความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองการฝกอบรม  

 กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบประเมินในแตละขอตอไปนี้ วาหัวขอเร่ืองการฝกอบรมน้ัน 

 สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง 

  “ระดับความสอดคลอง” ตามความคิดเห็นของทาน 

  +1 เมื่อแนใจวาหัวขอเร่ืองฝกอบรมนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

    0 เมื่อไมแนใจวาหัวขอเร่ืองฝกอบรมน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  -1 เมื่อแนใจวาหัวขอเร่ืองฝกอบรมนั้นไมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

                    ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินผลหลักสูตรนี้ 
             
 

 

                                               นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                                                         ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               .............................................................ผูประเมนิ 

                (..........................................................) 

                ................../...................../................... 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของจิตวิทยาการเรียนการสอนไดถูกตอง    

2. บอกความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครูไดถูกตอง    

3. บอกความหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

4. บอกจุดมุงหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

5. บอกองคประกอบสําคัญของการเรียนรูไดถูกตอง    

6. อธิบายธรรมชาติของการเรียนรูไดถูกตอง    

7. บอกความหมายของการถายโยงการเรียนรูไดถูกตอง    

8. อธิบายการนําความรูไปใชไดถูกตอง    

9. อธิบายลักษณะสําคัญที่แสดงใหเหน็วามีการเรียนรูไดถูกตอง    

10. บอกความหมายของทฤษฎีการเรียนรู (Theory of Learning) ไดถูกตอง    

11. จําแนกทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญไดถูกตอง    

12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่อง (Associative Theories) ได
ถูกตอง 

   

13. อธิบายความหมายาของทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ (Cognitive Theories) ได
ถูกตอง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหงาน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความจําเปนในการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

2. บอกความหมายของคําวางานไดถูกตอง    

3. บอกความหมายการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

4. อธิบายหลักเกณฑการตั้งชื่องานไดถูกตอง    

5. อธิบายหลักการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

6. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากเอกสาร/ตําราไดถูกตอง    

7. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากประสบการณตัวเองไดถูกตอง    

8. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสอบถามผูเชี่ยวชาญไดถูกตอง    

9. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสังเกตในทํางานจรงิไดถูกตอง    

10. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงานไดถูกตอง    

11. บอกความหมายของความสามารถไดถูกตอง    

12. อธิบายหลักการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง    

13. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง    

14. บอกความหมายของความรูไดถูกตอง    

15. บอกระดบัความรูที่ตองการไดถูกตอง    

16. บอกความหมายของทักษะไดถูกตอง    

17. บอกระดบัของทักษะทีต่องการไดถูกตอง    

18. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง    

19. เขียนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง    

20. อธิบายวิธีตรวจสอบงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 
หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหสมรรถนะ 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของสมรรถนะไดถูกตอง    

2. บอกองคประกอบของหนวยสมรรถนะไดถูกตอง    

3. บอกการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

4. บอกวิธีการหาขอมูลการในการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

5. อธิบายการหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบไดถูกตอง    

6. บอกแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

7. อธิบายแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละแนวไดถูกตอง    

8. บอกความหมายของคําวา กฤตกรรมปลายทางไดถูกตอง    

9. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง    

10. บอกลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสารรถนะไดถูกตอง    

11. อธิบายลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะในแตละลําดับขั้นไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความจําเปนท่ีตองมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

2. บอกความหมายของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

3. บอกลักษณะของวัตถุประสงคทั่วไปไดถูกตอง    

4. บอกลักษณะของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

6. บอกขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

7. บอกลักษณะที่ดีของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

8. บอกประโยชนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยไดถูกตอง    

10. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานทักษะพิสัยไดถูกตอง    

11. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานจิตพิสัยไดถูกตอง    

12. เลือกคํากิริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับการเรียนรูได
ถูกตอง 

   

13. บอกหลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง    

14. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับการเรียนรูไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การสรางชุดมอดูลการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของคําวามอดูลการสอนไดถูกตอง    

2. บอกคุณสมบัติที่สําคัญของมอดูลไดถูกตอง    

3. บอกองคองคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง    

4. บอกรูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง    

5. อธิบายองคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูลไดถูกตอง    

6. บอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียนและผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง    

7. บอกประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง    

8. จําแนกพิสัยการเรียนรูไดถูกตอง    

9. อธิบายพุทธพิสัยไดอยางถูกตอง    

10. อธิบายทักษะพิสัยไดอยางถูกตอง    

11. อธิบายจิตพิสัยไดอยางถูกตอง    

12. บอกองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมายการเรียนรูไดถูกตอง    

13. บอกปญหาที่มักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง    

14. บอกขอกําหนดของมอดูล (Module Specification) ไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของการจัดการเรียนรูไดถูกตอง    

2. บอกความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

3. บอกความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

4. บอกความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

5. บอกความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง    

6. บอกความหมายของ ส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง    

7. อธิบายประเภทและองคประกอบของส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง    

8. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบโมเดลซิปปาไดถูกตอง    

9. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบโครงงานไดถูกตอง    

10. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานได
ถูกตอง 

   

11. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบคนพบไดถูกตอง    

12. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบนิรนัยไดถูกตอง    

13. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยไดถูกตอง    

14. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหาได
ถูกตอง 

   

15. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผลได
ถูกตอง 

   

16. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการส่ือสาร  

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอไดถูกตอง 

   

17. อธิบายการการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

2. บอกวัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

3. บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

5. บอกลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดีไดถูกตอง    

6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

7. อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

8. บอกขอดี-ขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

9. บอกหลักเกณฑในการเลือกส่ือการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง    

11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

12. อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    

14. เขียนแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

2. บอกวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

3. แบงประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

4. บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

5. บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    

6. บอกทักษะการใสใจ (Attending Skill)ไดถูกตอง    

7. บอกทักษะการนํา  ( Leading Skill )ไดถูกตอง    

8. บอกทักษะการถาม (Question Skill) ไดถูกตอง    

9. บอกทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง    

10. บอกทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill)ไดถูกตอง    

11. บอกความหมายการซํ้าความ/การทวนความไดถูกตอง    

12. บอกทักษะการใหกําลังใจไดถูกตอง     

13. บอกทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill )ไดถูกตอง    

14. บอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา (Giving Information and Advising Skill) 
ไดถูกตอง 

   

15. บอกทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill)ไดถูกตอง    

16. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง    
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การนิเทศการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

1. บอกความหมายของการนิเทศไดถูกตอง    

2. บอกความหมายของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

3. บอกความสําคัญของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

4. บอกจุดประสงคของการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

5. บอกแนวทางการนิเทศการสอนไดถูกตอง    

6. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลยไดถูกตอง    

7. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับไดถูกตอง    

8. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝกไดถูกตอง    

9. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนวไดถูกตอง    

10. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตยไดถูกตอง    

11. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตรไดถูกตอง    

12. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) 
ไดถูกตอง 

   

13. เขียนแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมช้ันเรียนไดถูกตอง    

14. เขียนแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจเยี่ยมหองเรียนไดถูกตอง    
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สวนท่ี 4  การประเมินผลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบประเมินในแตละขอตอไปนี้ วาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมน้ัน 

 สอดคลองกับแบบทดสอบ หรือไม โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  

 “ระดับความสอดคลอง” ตามความคิดเห็นของทาน 

  +1 เมื่อแนใจวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม นั้นสอดคลองกับแบบทดสอบ 

      0 เมื่อไมแนใจวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมน้ันสอดคลองกับแบบทดสอบ 

  -1 เมื่อแนใจวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมน้ันไมสอดคลองกับแบบทดสอบ 

 

หมายเหตุ    ขอที่ชีดเสนใตและตัวอักษรหนา แสดงถึงขอที่ถูกตอง 

 

 

    ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินผลหลักสูตรนี้ 
             
 

 

                          นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                                       ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .............................................................ผูประเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj 1. บอกความหมายของจติวิทยาการเรียนการสอนไดถูกตอง    

1. จิตวิทยาการเรียนการสอน หมายถึง     

    ก.  ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน   
    ข. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูสอน  
    ค. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูสอนและผูเรียน 

    ง. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของทุกคนที่อยูในสถานศึกษา  

   

obj 2. บอกความสําคัญของจิตวทิยาการศึกษาตออาชีพครูไดถูกตอง    

2. ขอใดไมใช  ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครู 

    ก. ชวยครูใหรูจักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของครูผูสอนทุกรายวิชา 
    ข. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน  
    ค. ชวยครูใหมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  
    ง. ชวยใหครูรูวิธีจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเหมาะสมแกวัย  

   

obj 3. บอกความหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

3.  “ประสบการณที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหมายถึงท้ังประสบการณ
ทางตรงและประสบการณทางออม”  ประโยคนี้หมายถึง 

    ก. ความหมายของการเปล่ียนแปลง            ข. ความหมายของการถายทอด 

    ค. ความหมายของการเรียนรู                      ง. ความหมายของการสงถาย 

   

obj 4. บอกจดุมุงหมายของการเรียนรูไดถูกตอง    

4. จุดมุงหมายของการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนไวใน 3  ดาน  คือ  

    ก. ลักษณะนิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย         ข. ลักษณะนิสัย  พุทธพิสัย  จิตพิสัย 

    ค. พุทธพิสัย  ลักษณะนิสัย  ทักษะพิสัย       ง. พุทธพิสัย  จิตพิสัย ทักษะพิสัย 

   

obj 5. บอกองคประกอบสําคัญของการเรียนรูไดถูกตอง 

5. ขอใดไมใชองคประกอบสําคญัของการเรียนรู 
    ก. ส่ิงเรา                                                       ข. ขยัน 

    ค. การเสริมแรง                                           ง. การตอบสนอง 
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obj 6. อธิบายธรรมชาติของการเรียนรูไดถูกตอง    

6. การเกิดการเรียนรูของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรูจากการไมรูไปสู 
    การเรียนรูมีก่ีขั้นตอน 
    ก.  2 ขั้นตอน                                 ข. 3 ขั้นตอน 

    ค.  4 ขั้นตอน                          ง.  5 ขั้นตอน 

   

obj 7. บอกความหมายของการถายโยงการเรียนรูไดถูกตอง    

7. การถายโยงการเรียนรูเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ  
    ก. การถายโยงการเรียนรูทางซายและการถายโยงการเรียนรูทางขวา 
    ข. การถายโยงการเรียนรูทางบวกและการถายโยงการเรียนรูทางลบ    
    ค. การถายโยงการเรียนรูทางบนและการถายโยงการเรียนรูทางลาง 

    ง. การถายโยงการเรียนรูทางสูงและการถายโยงการเรียนรูทางต่ํา 

   

obj 8. อธิบายการนําความรูไปใชไดถูกตอง    

8. ขอใดสอดคลองกับการนําความรูไปใชไดถูกตอง  
    ก. พยายามสอนหรือบอกใหผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมายของการเรียน 

    ข. พยายามช้ีแนะใหผูสอนมองเห็นความสัมพันธของบทเรียน 

    ค. ลงโทษผูที่เรียนชากวาคนอื่น ๆ และไมมุงหวังวาผูเรียนทุกคนการจดบันทึก 

    ง. พยายามช้ีแนะใหผูสอนมองเห็นความสัมพันธของบทเรียน 

   

obj 9. อธิบายลักษณะสําคัญที่แสดงใหเหน็วามีการเรียนรูไดถูกตอง    

9. ขอใดไมใช ลักษณะสําคัญที่แสดงใหเห็นวามีการเรียนรู 
    ก. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางคงทน   ถาวร 

    ข. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะตองเปนผลมาจากประสบการณ  
    ค. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวจะมีการเพิ่มพูนในดานความรู  ความเขาใจ 

         ความรูสึก 

    ง.  ถูกทุกขอ 

   

obj 10. บอกความหมายของทฤษฎีการเรียนรู  (Theory of Learning) ไดถูกตอง 

10. ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคญั แบงออกได 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
ก. ทฤษฎีกลุมสัมพันธ ทฤษฎีกลุมความรู 
ข. ทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่องทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ 
ค. ทฤษฎีกลุมตอเนื่องทฤษฎีกลุมความเขาใจ  

ง.  ทฤษฎีกลุมสัมพันธ ทฤษฎีกลุม 
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obj 11. จําแนกทฤษฎีการเรียนรูทีสํ่าคัญไดถูกตอง    

11. ทฤษฎีที่เห็นวาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางส่ิงเรา และการตอบสนอง 

      เรียกวา     
ก.  พฤติกรรมนิยม                    ข. กิจกรรมนิยม 

ค. สังคมนิยม                  ง. ประชาธิปไตย 

   

obj 12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่อง (Associative Theories) ได
ถูกตอง 

   

12. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคเปนทฤษฏีในกลุมใด 
ก. ทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ          ข. ทฤษฎีกลุมสัมพันธ   
ค. ทฤษฎีกลุมตอเนื่อง                           ง. ทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเน่ือง  

   

obj 13. อธิบายความหมายาของทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ  (Cognitive Theories) ได
ถูกตอง 

   

13. ขอใดไมใช วิธีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในชั้นเรียน    
ก. เนนความเหมือน 

ข. กระตุนใหมีการเดาและหาเหตุผล 
ค. กระตุนใหทุกคนมีสวนรวม 

      ง. กระตุนใหใชความคิดอยางรอบคอบ 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหงาน 
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obj 1. บอกความจําเปนในการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้ คือความจําเปนในการวิเคราะหงาน 

    ก. กําหนดสถานการณจําลองในการฝกอบรม 

    ข. กําหนดการสรางสื่อที่ใชในการฝกอบรม 

    ค. กําหนดขอบเขตความรูและทักษะที่ผูเรียนตองมี 
    ง. กําหนดการประเมินของผูเขาอบรม 

   

obj 2. บอกความหมายของคําวางานไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้  หมายถึง “งาน” 

    ก. ผูปฏิบัติงานทํางานจนงานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
    ข. การปฏิบัติงานโดยใชความรูและทักษะในการทํางาน 

    ค. การปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือประกอบและเมื่อส้ินสุดขั้นตอนจะไดชิ้นงาน 

         ออกมา 
    ง. การปฏิบัติงานอยางมีขอบเขต 

   

obj 3. บอกความหมายการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

3. การวิเคราะหงานมีหลักการอยางไร 

    ก. นํางานมากําหนดขอบเขต  เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ 
    ข. นํางานมากําหนดขอบเขต  และตัวบงช้ีมาตรฐานของงาน 

    ค. นํางานมาแยกยอย กําหนดความยากงายและความสําคัญ 

    ง. นํางานมาแยกยอย  เขียนรายการความสามารถและความรูทักษะ 

   

obj 4. อธิบายหลักเกณฑการตั้งชื่องานไดถูกตอง 

4. การตั้งชื่องานมีหลักเกณฑอยางไร 

    ก. มีประโยชนที่สมบูรณคือมีประธาน กิริยา  กรรม อยางชัดเจน 

    ข. มีกิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดี่ยวและมีเง่ือนไขบงช้ีชัดเจน 

    ค. มีกิจกรรมยอย ๆ ในกิจกรรมใหญหลายกิจกรรม 

    ง. มีกิจกรรมที่มีทั้งความรูและทักษะ 
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obj 5. อธิบายหลักการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

5. การวิเคราะหงานมีหลักการอยางไร 

    ก. นํางานมาแยกยอยแลวเขียนความสามารถ 

    ข. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดความสําคัญ 

    ค. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดขอบเขตงานอยางชัดเจน 

    ง. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดตัวบงชี้เพื่อทํามาตรฐาน 

   

obj 6. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากเอกสาร/ตําราไดถูกตอง 

6. ขอใดตอไปนี้ ไมใชแหลงขอมูลในการวิเคราะหงาน 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ                ข. ประสบการณของผูทําการวิเคราะห 
    ค. คนควาจากตําราเอกสาร                ง. สัมภาษณบุคคลท่ัวไป 

   

obj 7. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากประสบการณตัวเองไดถูกตอง 

7. แหลงขอมูลในการวิเคราะหงานที่สะดวกท่ีสุดคือขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ                ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา                ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

   

obj 8. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสอบถามผูเช่ียวชาญไดถูกตอง 

8. แหลงขอมูลในการวิเคราะหงานตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริงใน 

    สถานประกอบการมากท่ีสุดคือขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 

    ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา 
    ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

   

obj 9. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสังเกตในทํางานจริงไดถูกตอง 

9. แหลงขอมูลที่ตองใชเวลาในการวิเคราะหขอมูลมากท่ีสุดคือขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ               ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา               ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

   

obj 10. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

10. ขอใดตอไปนี้ไมใชหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงาน 

      ก.  งานตรงและครบถวนตมบทบาทหนาที ่
      ข.  เขียนชื่องานถูกตองตามหนาที่งาน 

      ค.  มีกิจกรรมในแตละงานมากกวา  1 กิจกรรม 

      ง.  แหลงขอมูลเชื่อถือได 
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obj 11. บอกความหมายของความสามารถไดถูกตอง 

11. ขอใดตอไปนี้ หมายถึง “ความสามารถ” 

      ก. รายละเอียดของงานที่แยกยอยแลว 

      ข. ความสามารถในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน 

      ค. หนาที่ที่ผูเรียนตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

       ง. การปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนสําคัญ 

   

obj 12. อธิบายหลักการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง 

12. ขอใดคือ หลักในการเขียนรายการความสามารถ 

      ก. ขึ้นตนดวยกิริยามีกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว 

      ข. ขึ้นตนดวยคํากิริยา  และมีหลาย ๆ กิจกรรม 

      ค. ขึ้นตนดวยประธานตามดวยการกระทําที่ชัดเจน 

      ง. เขียนใหส้ันท่ีสุดแตไดใจความ 

   

obj 13. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง 

13. ผลที่ไดจากการวิเคราะหความสามารถ  (Task  Analysis) คือขอใด 

      ก. ความรูหลักและความรูยอย                  ข. ทักษะหลักและทักษะยอย 

      ค. กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย            ง. ความรูและทักษะที่ตองมี 

   

obj 14. บอกความหมายของความรูไดถูกตอง 

14. ความหมายของ “ความรู”  (Knowledge)  คือขอใด 

      ก. ส่ิงที่บุคคลจําไดตลอดเวลา                 ข. ส่ิงที่บุคคลเขาใจและอธิบายได 
      ค. เนื้อหาท่ีอยูในตัวบุคคล                       ง. เนื้อหาที่บคุคลถายทอดออกมาได 

   

obj 15. บอกระดับความรูที่ตองการไดถูกตอง 

15. ขอใดตอไปนี้ไมใชระดับความรู 
      ก. การฟนฟูคืนความรู                             ข. การประยุกตความรู 
      ค. การสงถายความรู                                ง. การประเมินผลรายบุคคล 

   

obj 16. บอกความหมายของทักษะไดถูกตอง 

16. ความหมายของ  “ทักษะ”  (Skill)  คือขอใด 

      ก. ประสบการณ  และความชํานาญในการทํางาน 

      ข. ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และการทํางานไดสําเร็จอยางปลอดภัย 

      ค. การใชความรู  กลามเนื้อ  และเจตคติที่ดีในการทํางานจนงานบรรลุวัตถุประสงค 
      ง. การใชกลามเนื้อประกอบกับเคร่ืองมืออุปกรณในการทํางานใหไดงานตาม 

          วัตถุประสงคอยางปลอดภัย 
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obj 17. บอกระดับของทักษะที่ตองการไดถูกตอง 

17. ขอใดตอไปนี้เรียงลําดับระดับของทักษะจากงายไปหายากไดถูกตอง 

      ก. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความถูกตอง ขั้นทําดวยความชํานาญ 

      ข. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความชํานาญ ขั้นประยุกต 
      ค. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความชํานาญ ขั้นทําดวยความถูกตอง 

      ง. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความถูกตอง ขั้นประยุกต 

   

obj 18. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง 

18. ขอใดตอไปนี้ไมใชขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถ 

      ก. วิเคราะหความสามารถ                                      ข. วิเคราะหงาน 

      ค. กําหนดวัตถุประสงคดานความรูและทักษะ      ง. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   

ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามในขอ  19 

  1.  แหลงขอมูล 

  2.  การวิเคราะหความสามารถ 

  3.  การวิเคราะหงาน 

  4.  กําหนดวัตถุประสงค 

   

obj 19. เขียนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง 

19. ขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางานคือขอใด 

      ก. 1 2 3 4                                          ข. 1 3 4 2 

      ค. 1 3 2 4                                        ง. 1 2 4 3 

   

obj 20. อธิบายวิธีตรวจสอบงานและความสามารถในการทํางานไดถูกตอง 

20. วิธีการใดท่ีใชตรวจสอบความถูกตองของความสามารถท่ีดีที่สุด 

      ก. ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ                             ข. ลองทําดูดวยตนเอง 

      ค. เปรียบเทียบกับคูมือบริษัท                          ง. เปรียบเทียบกับผูปฏิบัติงานจริง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะสมรรถนะ 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj 1. บอกความหมายของสมรรถนะไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับความหมายของสมรรถนะ 

    ก. ความรู                                           ข. ทักษะ 

    ค. เจตคติ                                           ง. นิสัย 

   

obj 2. บอกองคประกอบของหนวยสมรรถนะไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้  ไมเกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะ 

    ก.  การปฏิบัติ                                    ข. ช่ือหนวย 

    ค. ขอบเขต                                        ง. หลักฐาน 

   

obj 3. บอกการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

3. การวิเคราะหสมรรถนะในหนวยนี้ หมายถึง 

    ก. การกําหนดสมรรถนะของบุคคล และเขาระบบจัดการ 

    ข. การกําหนดสมรรถนะของบุคคล และนํามาวิเคราะหรายละเอียด      
    ค. การกําหนดสมรรถนะขององคกร และเขาระบบจัดการ 

    ง. การกําหนดสมรรถนะขององคกร และนํามาวิเคราะหรายละเอียด 

   

obj 4. บอกวิธีการหาขอมูลการในการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ เปนวิธีการวิเคราะหสมรรถนะ 

    ก. การสัมภาษณ  การวิจัยเอกสาร                 ข. การทดลอง  การสังเกต   
    ค. การทดลอง  การวิจัย                               ง. การสังเกต การวิจัย   

   

obj 5. อธิบายการหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบไดถูกตอง 

5. การสังเกตเปนวิธีการหาขอมูล  การวิเคราะหสมรรถนะ   
    ก. ทางตรง                                                   ข. ทางออม 

    ค. ทั้งทางตรง และ ทางออม                        ง. เปนการวิจัย  

   

obj 6. บอกแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

6. การวิเคราะหสมรรถนะมีกี่แนวทางอะไรบาง 

    ก. 2 แนวทาง แยกหนวย แยกงาน       
    ข. 2 แนวทาง แยกหนวย แยกขั้นตอน 

    ค. 3 แนวทาง แยกงานหลัก แยกงาน แยกหนวย 

    ง. 3 แนวทาง แยกหนวย แยกหัวขอ แยกงาน 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj 7. อธิบายแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละแนวไดถูกตอง 

7. แนวทางการวิเคราะหงานยอย จะแบงหนวยยอยออกเปนกี่หนวย  
    ก. 1 หนวย                                      ข. 3 หนวย 

    ค. 5 หนวย                                      ง. 7 หนวย 

   

obj 8. บอกความหมายของคําวา กฤตกรรมปลายทางไดถูกตอง 

8. ผลลัพธสุดทายคือขอใด 

    ก. กฤตกรรมปลายทาง                    ข. กิจกรรมปลายทาง 

    ค. พฤติกรรมปลายทาง                   ง. ไมมีขอถูก 

   

obj 9. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

9. เทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะขั้นแรกคือ 

    ก. วิเคราะหขั้นตอน                        ข. วิเคราะหลักษณะ 

    ค. วิเคราะหงาน                              ง. วิเคราะหสมรรถนะ 

   

obj 10. บอกลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสารรถนะไดถูกตอง 

10. ในการวิเคราะหสมรรถนะ ส่ิงที่ไดผลลัพธสุดทายคือ 

      ก. ทักษะหลัก                               ข. กิจกรรม 

      ค. เจตคติ                                      ง. ความปลอดภัย 

   

obj 11. อธิบายลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะในแตละลําดับขั้น 

ไดถูกตอง 

11. เทคนิคในการวิเคราะหสมรรถนะ ลําดับที่ 4 คือ 

      ก. วิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานเฉพาะ 

      ข. วิเคราะหลักษณะของการเปนกระบวนการหรือผลลัพธ 
      ค. แบงตัดตอนรายการขั้นตอนเพ่ือจัดกลุมเปนงานยอยของงานเฉพาะ 

      ง. วิเคราะหสมรรถนะของแตละขั้นตอนหลักจนครบถวนกระบวนการ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj. 1. บอกความจําเปนท่ีตองมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

1 . ขอใดกลาวถึงความจําเปนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

    ก. ผูสอนไดรูวาสอนบรรลุวัตถปุระสงคที่ตั้งไวหรือไม 
    ข. ผูเรียนจะไดรูวาระหวาเรียนตองทํากิจกรรมอะไรบาง 

    ค. ชวยใหผูเรียนประเมินผลการสอนของผูสอนได 
    ง. เปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของผูเรียนกอนเรียน 

   

obj. 2. บอกความหมายของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหมายถึงขอใด 

    ก. ส่ิงที่คาดหวังภายใตสภาวะตางๆ ในตัวผูเรียน 

    ข. ขอความท่ีบงบอกพฤติกรรมที่ตองการใหผูเรียนแสดงออกหลังจากผานการเรียนรู 
    ค. ขอความท่ีบงบอกถึงเกณฑขั้นต่ําทีผู่เรียนแสดงออก 

    ง. พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางสมอง 

   

obj. 3. บอกลักษณะของวัตถุประสงคทั่วไปไดถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับวัตถุประสงคทั่วไป 

    ก. เปนการแสดงถึงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจบการสอน 

    ข. เปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนรู 
    ค. เปนกรอบหรอืแนวกวางๆ ของหลักสูตร 

    ง. เปนเคร่ืองมือชวยในการวัดผลและประเมินผลผูเรียน 

   

obj. 4. บอกลักษณะของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

4. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ก. ขอความท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจบบทเรียน 

    ข. ควรจัดใหครอบคลุมระดับพิสัยการเรียนรู 
    ค. ใชคํากริยาระบุพฤติกรรม  

    ง. ใชวัดพฤติกรรมของผูเรียนระหวางบทเรียน 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj. 5. จําแนกสวนประกอบท่ีสําคัญของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

5. ขอใดกลาวถึงสวนประกอบของวัตถุประสงคพฤติกรรมไดถูกตอง 

    ก. พฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ 
    ข. พฤติกรรมท่ีคาดหวัง เกณฑ และมาตรฐาน 

    ค. เงื่อนไข เกณฑ และมาตรฐาน 

    ง. เงื่อนไข เกณฑ มาตรฐาน และเวลา 

   

obj. 5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

6. พฤติกรรมท่ีคาดหวัง หมายถึง ขอใดตอไปนี ้
    ก. สถานการณหรือส่ิงแวดลอมที่จะใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา 
    ข. พฤติกรรมสุดทายที่ตองการใหผูเรียนแสดงออกเม่ือส้ินสุดการเรียน 

    ค. พฤติกรรมท่ีตองการใหผูเรียนแสดงออกระหวางเรียน 

    ง. ขั้นการยอมรับวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

   

obj. 6.บอกขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

7. ขอควรคํานึงในการเขียนพฤตกิรรมท่ีคาดหวังของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

    คือขอใด 

    ก. ตองครอบคลุมดานเนื้อหาทฤษฎี 

    ข. ตองครอบคลุมดานปฏิบัต ิ

    ค. ตองครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคต ิ

    ง. ตองสังเกตและวัดผลได 

   

obj. 7. บอกลักษณะที่ดขีองวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

8. ขอใดตอไปนีค้ือลักษณะของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทีด่ ี

    ก. ตองสามารถตีความไดหลายอยาง 

    ข. ตองกําหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากผูเรียนเม่ือส้ินสุดการเรยีน 

    ค. ตองกําหนดเงื่อนไขความรูพื้นฐานของผูเรียน 

    ง. ตองกําหนดเกณฑพฤติกรรมข้ันสูงสุดทีต่องการจากผูเรียน 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj. 8. บอกประโยชนของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

9. ประโยชนของวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรมคือ 

    ก. ใหผูเรียน สังเกตพฤติกรรมของครูผูสอน 

    ข. ใหครูผูสอนสรางเนื้อหาไดตามตองการ 

    ค. ชวยกําหนดเปาหมายของผูเรียน 

    ง. ใหผูสอนสามารถวางแผนการสอนได 

   

obj. 9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยไดถกูตอง 

10. ขอใดตอไปนี ้คือหลักการแบงพิสัยการเรียนรู 
      ก. พุทธิพิสัย และทักษะพิสัย 

      ข. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

      ค. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพสัิย และลักษณะพิสัย 

      ง. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และลักษณะพิสัย 

   

obj. 9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยไดถกูตอง 

11. คําขึน้ตนวา “บอก, จําแนก” เปนกริยาของพทุธิพิสัยในระดบัใด 

      ก. การฟนคนืความรู       
      ข. การประยุกตความรู 
      ค. การสงถายความรู       
      ง. การตอบสนองความรู 

   

obj. 10. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานทักษะพิสัยไดถูกตอง 

12. ขอใดตอไปนี ้คือระดับของทักษะพิสัย 

      ก. การฟนคืนความรู                         ข. การเลียนแบบ 

      ค. การประยุกต                                 ง. การตอบสนอง 

   

obj. 11. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานจิตพิสัยไดถกูตอง 

13. “การยอมรับ” เปนระดบัพิสัยในระดบัใด 

      ก. พุทธิพิสัย                                     ข. ทักษะพิสัย 

      ค. จิตพิสัย                                       ง. ลักษณะพิสัย 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj. 12. เลือกคํากริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับ 

การเรียนรูไดถูกตอง 

14. คํากริยาในขอใดไมควรนํามาเขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 

      ก. บรรยาย  พรรณนา               
      ข. ถอด  ประกอบ 

      ค. พอใจ  ชอบ                          

      ง. บอกความหมาย  จําแนก 

   

obj. 12. เลือกคํากริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับ 

การเรียนรูไดถูกตอง 

15. ขอใดตอไปนี้เปนคํากริยาท่ีใชในการเขียนวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมดาน 

      ทักษะพิสัย 

      ก. เห็นดวย  ยอมรับ                 

      ข. สาธิต  ปฏบิัต ิ

      ค. วิเคราะห  สังเคราะห           
       ง. อธิบาย  เปรียบเทียบ 

   

obj. 13. บอกหลักเกณฑในการเขยีนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 

16. ขอใดตอไปนี้คือหลักเกณฑการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ดี 
      ก. เขียนเปนประโยคคําถามหรือปฏิเสธก็ได 
      ข. พฤติกรรมท่ีคาดหวังตองมีอยางนอย 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และ 

           จิตพิสัย 

      ค. ในแตละวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตองมีพิสัยการเรียนรูครบทั้ง3 ดาน 

      ง. มีองคประกอบครบ คือมี พฤติกรรมที่คาดหวัง  เงื่อนไข และเกณฑ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การสรางชุดมอดูลการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj. 1. บอกความหมายของคําวามอดูลการสอนไดถูกตอง 

1. การสอนหรือหนวยการเรียนรูที่มีเนื้อหาสมบูรณในตัวเอง  
    ก. ชุดมอดูล                                     ข. ชุดฝกอบรม  
    ค. ชุดการเรียน                                ง. ชุดการสอน 

   

obj 2. บอกคุณสมบัติที่สําคัญของมอดูลไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใช  คุณสมบัติของมอดูล 

    ก. ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และออกแบบใหเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

    ข. เปนบทเรียนหนวยยอยของบทเรียนทั้งหมด  
    ค. มีวิธีการสอนและสื่อการสอนเพียงวิธีเดียว  
    ง. มีการประเมินผลโดยใชวิธีการตรวจสอบกับจุดประสงค 

   

obj 3. บอกองคองคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคองคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูล 

    ก. รายวิชา                                       ข. หลักสูตร 

    ค. กิจกรรม                                      ง. แผนการสอน 

   

obj 4. บอกรูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง 

4. รูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลมีก่ีรูปแบบ  
     ก. 2 รูปแบบ                                  ข. 3 รูปแบบ 

    ค. 4 รูปแบบ                                   ง. 5 รูปแบบ 

   

obj 5. อธิบายองคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูลไดถูกตอง 
5. องคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูลเริ่มดวย 
    ก. ปญหา                                       ข. วัตถุประสงค 
    ค. กิจกรรม                                    ง. หลักการและเหตุผล 

   

obj 6. บอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียนและผลลัพธการเรียนรูได 
ถูกตอง 

6. ผลลัพธการเรียนรูจะยึดสิ่งใดเปนสําคัญ 

    ก. ผูสอน                                        ข. ผูเรียน 

    ค. ผูสอนและผูเรียน                       ง. หลักสูตร 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj  7. บอกประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 
7. ประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรู คือ 
    ก. ทําใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา 
    ข. ทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่ผูสอนคาดหวังจากผูเรียน 

    ค. ทําใหผูสอนเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น 

    ง. ถูกทุกขอ 

   

obj  8. จําแนกพิสัยการเรียนรูไดถูกตอง 

8. พิสัยการเรียนรู  มีก่ีแบบ อะไรบาง  
    ก. 1 แบบ พิสัยการเรียน 

    ข. 2 แบบ พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย 

    ค. 3 แบบ พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย 

    ง. 4 แบบ พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย ลักษณะพิสัย 

   

obj 9. อธิบายพุทธพิสัยไดอยางถูกตอง 

9. พุทธพิสัยคือ 
    ก.  พฤติกรรมดานความรู                          ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

    ค. พฤติกรรมดานจิตใจ                             ง. พฤติกรรมดานอารมณ   

   

obj 10. อธิบายทักษะพิสัยไดอยางถูกตอง 

10. ทักษะพิสัยคือ 

      ก. พฤติกรรมดานความรู                        ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

      ค. พฤติกรรมดานจิตใจ                          ง. พฤติกรรมดานอารมณ   

   

obj 11. อธิบายจิตพิสัยไดอยางถูกตอง 

11. จิตพิสัยคือ 

      ก. พฤติกรรมดานความรู                        ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

      ค. พฤติกรรมดานจิตใจ                          ง. พฤติกรรมดานอารมณ   

   

obj 12. บอกองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมายการเรียนรูไดถูกตอง 

12.  ขอใดไมใช  องคประกอบของการเขียนจุดมุงหมายการเรียนรู 
      ก. ผูเรียน                                                 ข. พฤติกรรมหรือผลลัพธที่สังเกตได 
      ค. ผูสอน                                                 ง. ผลลัพธที่ยอมรับได 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj 13. บอกปญหาที่มักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรูได
ถูกตอง 

13. บอกปญหาที่มักพบบอยที่สุดในการเขียนจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรู 
      ก. ผูเรียน                                      

      ข. ผูสอน 

      ค. กิจกรรม                                   
      ง. ภาษา        

   

obj 14. บอกขอกําหนดของมอดูล (Module Specification) ไดถูกตอง 
14. ขอกําหนดของมอดูล ประกอบดวย 3 หัวขอ คือ 
      ก. หลักการ ขอบเขต วัตถุประสงค    
      ข. ขอบเขต วัตถุประสงค การประเมินผล 

      ค. วัถตุประสงค การประเมินผล การติดตามผล 
      ง. การประเมินผล การติดตามผล การพัฒนา 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj 1. บอกความหมายของการจัดการเรียนรูไดถูกตอง 

1. รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และส่ือ และแหลงการเรียนรู ที่ไดมีการศึกษา 
    และพัฒนาขึ้นใหม เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิดของครู  

    ก. การจัดการเรียนรู                          ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู        ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   

obj 2. บอกความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

2. แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูที่ไดรับการจัดเปนระบบอยางสัมพันธและ 

    สอดคลองกับทฤษฎี/หลักการการเรียนรู  
    ก. การจัดการเรียนรู                          ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู        ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   

obj 3. บอกความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

3. แนวปฏิบัติที่ผูสอนดําเนินการให ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการ 

    ตาง ๆ   

    ก. การจัดการเรียนรู                          ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู        ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   

obj 4. บอกความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

4. ขั้นตอนที่ผูสอนจัดตาม แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนอยางเปนระบบและ 

    นําเสนออยางมีขั้นตอนเพ่ือใหการเรียนการ สอนน้ันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    ก. การจัดการเรียนรู                          ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู        ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   

obj 5. บอกความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

5. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง  

    ก. กลวิธีหลักในการจัดการเรียนรู  
    ข. กลวิธีรองในการจัดการเรียนรู  
    ค. กลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมวิธีการ และกระบวนการเรียน  
    ง. กลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมวิธีการ และกระบวนการสอน  
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj 6. บอกความหมายของ ส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง 

6. ส่ือและแหลงการเรียนรู หมายถึง ทรัพยากรท่ีสามารถนํามาใชในการสงเสริมและ 

    สนับสนุนการเรียนรูแบงออกเปน 5 ประเภท  คือ  

    ก. คน  วัสดุ  สถานที่  เครื่องมือ  กิจกรรม   ข. คน  เงิน  สถานที่   วิธีการ  กิจกรรม  

    ค. คน  เงิน  อุปกรณ  เครื่องมือ                   ง. คน  วัสดุ  วิธีการ  อุปกรณ 

   

obj 7. อธิบายประเภทและองคประกอบของส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง 

7. วัสดุ หมายถึง วัสดุทางการศึกษาที่บรรจุเนื้อหาการเรียนการสอน ไดแก   
    ก. หนังสือ                                                   ข. โปสเตอร  
    ค. คอมพิวเตอร                                           ง. ถูกทุกขอ 

   

obj 8. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโมเดลซิปปาไดถูกตอง 

8. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  

    ตามรูปแบบมีกี่ขั้นตอน  

    ก. 5 ขั้นตอน                                                ข. 6 ขั้นตอน  

    ค. 7 ขั้นตอน                                                ง. 8 ขั้นตอน 

   

obj 9. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโครงงานไดถูกตอง 

9. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธี สอนแบบโครงงานขั้นแรกเริ่มจาก  

    ก. กําหนดคําถาม                                         ข. หาขอมูล  

    ค. กําหนดปญหา                                          ง. หาวิธีการ 

   

obj 10. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ไดถูกตอง 

10. ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหา 
      เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน    
ข. กระบวนการคิดดวยการแกปญหา  
ค. การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
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obj 11. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบคนพบไดถูกตอง 

11. การจัดการเรียนรูแบบเนนใหผูเรียนคนหาคา ตอบหรือความรูดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียน 

      จะใชวิธีการหรือกระบวนการตาง ๆ ที่เห็นวามีประสิทธิภาพและตรงกับธรรมชาติ 

      ของวิชา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน                     ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย            ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

   

obj 12. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบนิรนัยไดถูกตอง 

12. ขั้นกําหนดขอบเขตของปญหา เปนการนําเขาสูบทเรียนโดยการเสนอปญหาหรือ 

      ระบุส่ิงที่ จะสอนในแงของปญหา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน                    ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย           ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

   

obj 13. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรูแบบอุปนัยไดถูกตอง 

13. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมตัวผูเรียน ทบทวนความรูเดิมหรือปูพื้นฐานความรู  
      เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

      ก. วิธีสอนแบบโครงงาน                    ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

      ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย           ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

   

obj 14. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา
ไดถูกตอง 

14. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา โดยการจัดสถานการณ หรือปญหา  
      หรือเกมสที่นาสนใจ ทาทายใหอยากคิด เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

     ก. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย           

     ข. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

     ค. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 
     ง. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 
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obj 15. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการให 
เหตุผลไดถูกตอง 
15. คําตอบที่นักเรียนใหมีบางสวนถูกตอง นักเรียนคนใดจะอธิบายหรือใหเหตุผล 

      เพิ่มเติมของเพ่ือนไดอีกบาง” เพื่อใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้น เปนการจัด 

      กิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

ข. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

ค. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 
ง. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

   

obj 16. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/กระบวนการส่ือสาร 

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอไดถูกตอง 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมาย 

      ทางคณิตศาสตร และการนําเสนอมีแนวทาง 2 กิจกรรม คือ 

ก. กําหนดคําถาม  ประเมิน 

ข. กําหนดคําถาม  ใหผูเรียนปฏิบัติ 
ค. กําหนดโจทย   ใหผูเรียนปฏิบัติ 
ง. กําหนดโจทย  ประเมิน 

   

obj 17. อธิบายการการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ ไดถูกตอง 

17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ  คือ 

ก.  เนนผูสอนเปนสําคัญ 

ข. เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ค. เนนผูบริหารเปนสําคัญ 

      ง. เนนมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการจัดทําชุดมอดูลการสอนงานปฏิบัติ 
หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 
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obj. 1. บอกความหมายของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

1. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความหมายของการสอนงานปฏบิัติ 
    ก. เพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะความชํานาญงาน 

    ข. เพื่อใหบรรลุผลในการปฏบิตัิงานนั้นๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

    ค. เพื่อใหผูเรียนฝกความคิดทางดานสมองมากขึน้ 

    ง. เพื่อสงเสเริมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถปุระสงคที่ตั้งไว 

   

obj. 2. บอกวัตถุประสงคของการสอนงานปฏบิัติไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใชวัตถุประสงคของการสอนงานปฏบิัติ 
    ก. ใหผูเรียนไดฝกการวางแผนเตรียมการในการปฏบิัติงาน 

    ข. ใหผูเรียนสามารถมีความรูในเน้ือหาวิชา ๆ นั้นได 
    ค. ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสังเกต 

    ง. ใหผูเรียนมีทศันคติทีด่ีและเกิดความภาคภูมิใจในงานอาชีพ 

   

obj. 3. บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติ 
    ก. สถานที่ฝกปฏิบัต ิ                                ข. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 
    ค. เอกสารคูมือการฝกปฏบิัต ิ                   ง. หลักสูตรฝกอบรม 

   

obj. 4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอนงานปฏบิตัิไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนีค้ือ สวนประกอบของกระบวนการเรียนรู 
    ก. ขั้นเตรียมการสอน                                ข. ขั้นศึกษาขอมูล 

    ค. ขั้นดําเนินการสอน                                ง. ขั้นปรับปรุงแกไข 

   

obj. 5. บอกลักษณะการสอนงานปฏิบตัิที่ดีไดถูกตอง 

5. ลักษณะการสอนงานปฏิบัติทีด่คีือขอใด 

    ก. สอนแบบบรรยาย                                ข. สอนแบบถาม-ตอบ 

    ค. สอนปฏิบตัิตามใบงาน                         ง. สอนโดยการแกปญหา 
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obj. 6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

6. การสอนแบบใดท่ีผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนอานขอมูลกอนลงมือปฏบิัติงาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

   

obj. 6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

7. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงพฤติกรรมขณะเรียนรูกอน 

    ลงมือปฏิบัติงาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

   

obj. 6 .อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

8. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนจะตองอานขอมูลในเอกสารใหเขาใจกอนลงมือปฏบิัติงาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลองฝกทักษะ 

   

obj. 7 .อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

9. ขอความตอไปนี ้“การใหขอมลูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะเรียน” เปนขั้นตอนใดใน 

    การสอนงานปฏิบตั ิ

    ก. ขั้นกลาวนํา                                     ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

    ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน                   ง. ขั้นการทําแบบฝกหดัและตรวจผลสําเรจ็ 

   

obj. 7 .อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

10. ขอความตอไปนี ้“การมอบหมายงานใหกับผูเรียนไปทําการฝกปฏิบตั”ิ  
      เปนขัน้ตอนใดในการสอนงานปฏิบัต ิ

      ก. ขั้นกลาวนํา                                   ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

      ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน                 ง. ขั้นการทําแบบฝกหดัและตรวจผลสําเรจ็ 

   

 

 



 

 

304 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj. 8 . บอกขอด-ีขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

11. ขอดขีองวิธีการสอนงานปฏิบตัิคือขอใด 

      ก. ตองใชวิธีการสอนแบบผสมผสาน 

      ข. มีจํานวนผูเรียนนอย อัตราสวนผูสอน 1 คนตอผูเรียน 5 คน 

      ค. สามารถประเมินผลและใหคําแนะนําเปนรายบุคคลได 
      ง. ตองการพ้ืนที่ในการปฏบิัตงิานมาก 

   

obj. 9. บอกหลักเกณฑในการเลือกส่ือการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

12. ขอใดตอไปนี้ไมใชเทคนคิการใชส่ือการสอน 

      ก. ใชส่ือในจังหวะที่เหมาะสม        

      ข. ใชส่ือที่เตรียมมาอยางคุมคา 
      ค. ผูเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือ   

      ง. ไมควรใชสื่อการสอนหลายชนิดในขณะสอน 

   

obj. 10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง 

13. วิธีการตรวจสอบแบบใดใชเวลาเปนการวัดและประเมินผลงานปฏิบตัิ 
      ก. ความรูทางทฤษฎี                         ข. ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

      ค. คุณภาพของงาน                           ง. ทัศนคตขิองผูเรียน 

   

obj. 10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง 

14. การตรวจคุณภาพของงานโดยการยึดถือมาตรฐานคือวิธีการตรวจสอบแบบใด 

      ก. การตรวจสอบโดยพิจารณาที่ขนาด 

      ข. การตรวจสอบโดยพิจารณาจากเวลาการทํางาน 

      ค. การตรวจสอบโดยพิจารณาใบปฏิบัติงาน 

      ง. การตรวจสอบโดยพิจารณาความคิดเห็นของผูตรวจ 

   

obj. 11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

15. ขอใดตอไปนี้ไมใชขั้นตอนการประเมินผลการสอนงานปฏิบัต ิ

      ก. ขั้นเตรียมการสอน                              ข. ขั้นดําเนนิการสอน 

      ค. ขั้นวิเคราะหผลและสรุปผล                ง. ขั้นปรบัปรุงแกไข 
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obj. 12 .อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติได 
ถูกตอง 

16. ขอใดตอไปนี ้คือวิธีการสรางเครื่องมือในการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
      ก. คําช้ีแจง                                 ข. การแสดงความคิดเห็น 

      ค. การวิเคราะหผล                     ง. การรายงานผล 

   

obj. 13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

17. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคประกอบของแผนการสอน 

      ก. หลักสูตรฝกอบรม                 ข. เนื้อหาในการสอน 

      ค. วิธีการสอน                            ง. ส่ือการสอน 

   

obj. 13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

18. สวนประกอบที่สําคัญของแผนการสอนงานปฏิบัตคิือขอใด 

      ก. หลักสูตรฝกอบรม 

      ข. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

      ค. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัต ิ

      ง. เวลาในการสอน 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj.1. บอกความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับการใหคําปรึกษา  
    ก. การลดระดับความเครียด และความไมสบายใจ 

    ข. การพัฒนาทักษะทางดานสังคม  
    ค. กระบวนการใหความชวยเหลือ 

    ง. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค  

   

obj 2. บอกวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใช  วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียน 

    ก. การสํารวจตนเอง และส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจ 

    ข. การลดระดับความเครียด และความไมสบายใจท่ีเกิดการมีปฏิสัมพันธกับ 

        ส่ิงแวดลอม 

    ค. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค  
    ง. การแสดงความสนใจ เขาใจในส่ิงที่ผูรับคําปรึกษา 

   

obj 3. แบงประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

3. การใหคําปรึกษาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  
    ก. การใหคําปรึกษารายบุคคล การใหคําปรึกษากลุม  
    ข. การใหคําปรึกษาทางจิตวิทยา  การใหคําปรึกษาทางสังคม 

    ค. การใหคําปรึกษาเชิงสรางสรรค  การใหคําปรึกษาเชิงพัฒนา 
    ง. การใหคําปรึกษาระดับบน  การใหคําปรึกษาระดับลาง 

   

obj 4. บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนได 
    ก. การตรงตอเวลานัดหมายทั้งเริ่มตน และส้ินสุดการใหคําปรึกษา 
    ข. การใหความสําคัญกับภาษาทาทางของผูเรียนใหมาก  
    ค. การหลีกเลี่ยงการถามขอมูลที่ละเอียดออน 

    ง. ถูกทุกขอ 
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obj 5. บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

5. ขอใดตอไปนี้ บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา ที่ดีที่สุด  
    ก. มีความรู                                            ข. ขยัน 

    ค. อดทน                                               ง. ซ่ือสัตย 

   

obj 6. บอกทักษะการใสใจ (Attending Skill) ไดถูกตอง 

6. ขอใดเปนการ  แสดงออกถึงทักษะการใสใจ (Attending Skill) 
    ก. พฤติกรรมที่แสดงออกทางการพูด 

    ข. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางสายตา 
    ค. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ 
    ง. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางความคิด 

   

obj 7. บอกทักษะการนํา ( Leading Skill) ไดถูกตอง 

7.  การที่ผูใหคําปรึกษาพูดนําผูรับคําปรึกษาไปในทิศทางที่ผูใหคําปรึกษาคิดวาจะทําให 
    ผูรับคําปรึกษาไดประโยชนสูงสุดในการมาขอรับคําปรึกษา  อยูในทักษะใด 

    ก. ทักษะการถาม                                 ข. ทักษะการสะทอนกลับ 

    ค. ทักษะการสรุปความ                       ง. ทักษะการนํา 

   

obj 8. บอกทักษะการถาม (Question Skill) ไดถูกตอง 

8. ขอใดสอดคลองกับทักษะการถาม (Question Skill)  
    ก. การเรียงความ                                   ข. การเลาเรื่อง 

    ค. การจดบันทึก                                    ง. การคิดวิเคราะห 

   

 

obj 9. บอกทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง 

9. ขอใดบอกถึงทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง 
    ก.  การเงียบเปนระยะเวลายาวนาน 

    ข. การเงียบเปนชวง ๆ  ระหวางการสนทนา 
    ค. การเงียบ แตยังมีการส่ือสารทางอารมณ 
    ง. การเงียบ  โดยไมมีการส่ือสารใด ๆ   

   

obj 10. บอกทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) ไดถูกตอง 

10. ขอใดสอดคลองกับ ทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) 
      ก. การเงียบ                                         ข. การสังเกตุ 
     ค. การพูดคุย                                        ง. การคิด 
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obj 11. บอกความหมายการซํ้าความ/การทวนความไดถูกตอง 

11. การซํ้าความ/การทวนความ หมายถึง 

      ก. การพูดซํ้าเพื่อตอกยํ้า                             ข. การพูดซํ้าเพื่อกอใหคิดสิ่งใหม 
      ค. การเนนเฉพาะหัวขอที่สําคัญ                 ง. การเนนเนื้อหาทั้งหมด 

   

obj 12. บอกทักษะการใหกําลังใจไดถูกตอง 

12. ทักษะการใหกําลังใจหมายถึง 

      ก. การพูดหรือแสดงทาทาง เปนกําลังใจ    ข. การใหของรางวัล เปนกําลังใจ 
      ค. การใหเกียรติบัตร เปนกําลังใจ              ง. การผลประโยชน  เปนกําลังใจ 

   

obj 13. บอกทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill) ไดถูกตอง 

13. การใชคําพูดสั้น ๆ ใหไดใจความสําคัญทั้งหมดเปนทักษะขอใด 
      ก. ทักษะการใหกําลังใจ                            ข. ทักษะการสรุปความ 
      ค. ทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา        ง. ทักษะการช้ีผลที่ตามมา  

   

obj 14. บอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา (Giving Information and Advising  

Skill) ไดถูกตอง 

14. การส่ือสารทางใดบอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนําไดถูกตอง 
      ก. การส่ือสารจากทาทาง                          ข. การส่ือสารจากความคิด 
      ค. การส่ือสารทางเอกสาร                         ง. การส่ือสารทางวาจา 

   

obj 15. บอกทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill) ไดถูกตอง 

15. ทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill) จะไดผลอยางไร 

      ก. ไดเห็นผลดี และผลเสีย                                  ข. ไดเห็นผลดานดี 
      ค. ไดเห็นผลดานเสียการส่ือสารทางเอกสาร      ง. ไมเห็นผลใด ๆ  

   

obj 16. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

16. การเขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนนั้นจะมีการเขียนแผนภูมิอยางนอย 

      กี่แผนภูมิ เพื่อครบกระบวนการใหคําปรึกษาผูเรียน 
      ก. 2 แผนภูม ิ                                                      ข. 3 แผนภูม ิ

      ค. 4  แผนภูมิ                                                      ง. 5 แผนภูม ิ
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การนิเทศการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม/แบบทดสอบ 
ระดับความสอดคลอง 

-1 0 +1 

obj 1. บอกความหมายของการนิเทศไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับการนิเทศ  
     ก. การใหความชวยเหลือ                          ข. การใหคําแนะนํา   
    ค. การปรับปรุง                                          ง. ถูกทุกขอ  

   

obj2. บอกความหมายของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

2. การนิเทศการสอนผูที่ไดประโยชนสูงสุดคือ 

    ก. ผูเรียน                                                    ข. ผูสอน 

    ค. ผูบริหาร                                                 ง. ผูปกครอง 

   

obj3. บอกความสําคัญของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

3. ความสําคัญของการนิเทศการสอนคือ 

    ก. เพื่อยกระดับผูเรียน                               ข. เพื่อยกระดับผูสอน 

    ค. เพื่อยกระดับสถาบัน                             ง. เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา  

   

obj4. บอกจุดประสงคของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ ไมใช  จุดประสงคของการนิเทศการสอน 

    ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูสอน               
    ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

    ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผูบริหาร 

    ง. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางานรวมกัน 

   

obj 5. บอกแนวทางการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

5. ขอใดตอไปนี้ไมใชแนวทางการนิเทศการสอน  
    ก. การนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลย  

    ข. การนิเทศการสอนแบบบังคับ 

    ค. การนิเทศการสอนแบบยอมรับ 

    ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 
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obj 6. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลยไดถูกตอง 

6. ผูสอนไมไดรับการแนะแนวทางในการ ปรับปรุงตนเอง ผูสอนสอนไปตามวิธีที่ถนัด 

    ถาไมมีอะไรเกิดขึ้นก็ไมมีการ เอาใจใสเรื่องการเรียนการสอน  ตรงกับการนิเทศ 

    การสอนขอใด 
    ก. การนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลย  

    ข. การนิเทศการสอนแบบบังคับ 

    ค. การนิเทศการสอนแบบยอมรับ 

    ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

   

obj 7. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับไดถูกตอง 

7. การนิเทศการสอนแบบบังคับ หมายถึง 

    ก. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการจัดการ 

    ข. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนสภาพแวดลอม  

    ค. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการสอนและตัวครู  

    ง. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการบุคลากร 

   

obj 8. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝกไดถูกตอง 

8. การนิเทศการสอนแบบฝกปฏิบัติ  ผูใดเปนผูฝกอบรม  
    ก. ผูเรียน                                                   ข. ผูนิเทศ 

    ค. ผูสอน                                        ง. ผูรับการนิเทศ 

   

obj 9. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนวไดถูกตอง 

9. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว ใชหลักการใดในการนิเทศการสอน 
    ก.  หลักการศึกษา                                    ข. หลักการปฏิบัติ 
    ค. หลักการแนะแนว                          ง. หลักการนิเทศ 

   

obj 10. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตยไดถูกตอง 

10. ผูนิเทศกวางตนเปนผูรวมงาน ดําเนินงานโดยเคารพในสิทธิหนาที่และเสมอภาค 

      สอดคลองกับการนิเทศการสอนแบบใด 

      ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

     ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
      ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม    

     ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 
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obj 11. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตรไดถูกตอง 

11. การคนควาวิจัยหาวิธีการสอนที่ดีที่สุด และนําวิธีสอนน้ันมา ผลักดันใหครูนําไปใช 
       สอดคลองกับการนิเทศการสอนแบบใด 

      ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

      ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
      ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม  

      ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

   

obj12. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม (Humanistic 

 Supervision) ไดถูกตอง 

12. การนิเทศแบบนี้จะทําใหเกิด ความงอกงามของครูเอง ผูนิเทศกตองมีคุณลักษณะ  

      ทัศนคติ ทักษะ และความเขาใจสอดคลองกับการนิเทศการสอนแบบใด 

      ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

      ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
      ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม  

      ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

   

obj13. เขียนแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเย่ียมช้ันเรียน ไดถูกตอง 

13. แบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน  นั้นผูใดเปนผูลงบันทึก 
      ก. ผูเรียน                                                    ข. ผูนิเทศ 

       ค. ผูสอน                                                   ง. ผูรับการนิเทศ 

   

obj14. เขียนแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจเยี่ยมหองเรียน  

ไดถูกตอง 

14. จากแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจเยี่ยมหองเรียนนั้น 

      จะประกอบไปดวยสวนที่ตองประเมินกี่สวน 
      ก. 2 สวน                                                     ข. 3 สวน 
      ค. 4 สวน                                                     ง. 5 สวน 
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สวนท่ี 5  แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาแบบประเมินในแตละขอตอไปนี้ วาหัวขอเร่ืองการฝกอบรมนั้น 

 มีความสําคัญหรือไม โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง “ความสําคัญ”  
 ตามความคิดเห็นของทาน 

 

 

    ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินผลหลักสูตรนี้ 
             
 

 

                          นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                                       ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .............................................................ผูประเมิน 

        (..........................................................) 

        ................../...................../................... 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 

 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

สําคัญ ไมสําคัญ 

1. หัวขอการฝกอบรมมคีวามนาสนใจและสอดคลองกับหลักสูตร   

2. เนื้อหาการฝกอบรมแตละหัวขอเรื่องมีความเหมาะสม   

3. เนื้อหาหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   

4. ความเหมาะสมของวิทยากรฝกอบรมในภาพรวม   

5. วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจน ตามลําดับเนื้อหา   

6. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรมสอบถามและตอบปญหาขอคําถามได
ชัดเจน 

  

7. เอกสารประกอบการฝกอบรมอานเขาใจงาย   

8. ส่ือที่ใชในการฝกอบรมมคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา   

9. สภาพของหองที่ใชฝกอบรมมคีวามเหมาะสม   

10. โสตทัศนูปกรณมีความครบถวนสมบูรณใชงานไดดี   

11. แบบฝกหัดและใบงานในแตละหัวขอเร่ืองชวยใหมคีวามรูและ 

ทักษะเพ่ิมมากข้ึน 
  

12. แบบทดสอบหลังการฝกอบรมมีความเหมาะสม   

13. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม   

14. หลังจากไดรับการอบรมไดรบัความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตร
และชุดฝกอบรมเพ่ือสอนงานปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน 

  

15. หลังจากไดรับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะไปใชในการจัดทํา
หลักสูตรและชุดฝกอบรมไดจริง 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

สําคัญ ไมสําคัญ 

1. ใหเนื้อหาครบถวนตามวัตถุประสงค   

2. สอนงานปฏิบัติตามลําดับเนื้อหา   

3. มีการสรุปเนื้อหาที่สําคญัทุกคร้ังขณะทําการสอนงานปฏบิัติ   

4. ใชส่ือการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเขาใจเนือ้หาได
งายและรวดเร็ว 

  

5. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสอนงานปฏิบัติไดครบถวน   

6. เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมกับการสอนงานปฏิบัต ิ   

7. ใชเวลาในการสอนทั้งหมดตรงตามแผนการสอนที่กําหนดไว   
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แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบติดตามผลการฝกอบรมสําหรับอาจารยพี่เล้ียง 

 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

สําคัญ ไมสําคัญ 

1. มีความกระตือรือรนในการจัดทําชุดมอดูลการสอนงานปฏิบัติมากขึ้น   

2. มีการคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาทํามอดูลการสอนปฏิบตัิมากข้ึน   

3. มีความรับผิดชอบในการจดัทํามอดูลการสอนงานปฏบิัติเปนอยางดี   

4. มีความต้ังใจในการจดัทํามอดลูการสอนงานปฏิบตัิเปนอยางดี   

5. จัดทํามอดูลการสอนงานปฏบิตัิเพื่อสอนนักศึกษาอาชีวศึกษาและเพ่ือให
อาจารยพ่ีเลี้ยงตรวจสอบเปนประจําสม่ําเสมอ 

  

6. มีลําดับขั้นตอนในการปฏบิัติงานเพิ่มมากข้ึน   

7. ชวยลดปญหาใหกบัผูเรียนในดานการปฏิบัตงิานของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ไดมากข้ึน 

  

8. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในหนวยงานมากข้ึน   

9. สามารถนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช
ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาไดเปนอยางดี 

  

10. ภาพรวมหลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมการสรางมอดูล 

การสอนงานงานปฏบิัติมปีระสิทธิภาพและคุณภาพในการสอนงานปฏบิัต ิ

ที่ดีขึน้ 
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แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบติดตามผลการฝกอบรมสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น 

สําคัญ ไมสําคัญ 

1. ผูสอนเตรียมความพรอมของเอกสารประกอบการสอนไดเปนอยางดี   

2. ผูสอนเตรียมความพรอมของสือ่และอุปกรณประกอบการสอนไดเปนอยางดี   

3. ผูสอนอธิบายเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน มีความชัดเจนและเขาใจงาย   

4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเขารับการสอนงานซักถามและแสดงความคิดเห็นได
อยางทั่วถึง 

  

5. ผูสอนสามารถตอบขอคําถามและปญหาตาง ๆ ในการปฏบิัติงานไดอยาง
ชัดเจน 

  

6. ผูสอนมีปฏิสัมพันธทีด่ีกับผูเขารับการสอนงาน   

7. ผูสอนประเมินผลผูเขารับการสอนงาน อยางถูกตองและเที่ยงตรง   

8. ผูสอนใชเวลาการสอน เหมาะสมกับหัวขอเรื่องในการสอนงานปฏิบตั ิ   

9. ความรูและทักษะที่ไดรบัจากการสอนตรงตามลักษณะของงานท่ีปฏบิัติ   

10. ความรูและทักษะที่ไดรับจากการสอนงานปฏิบตัิ สามารถนําไปใชใน 

การทํางานไดอยางถูกตอง 
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แบบประเมินผลการฝกอบรม 

เร่ือง  การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

คําชี้แจง กรุณาตอบแบบประเมินน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย   หรือเติมขอความตามความคิดเห็นหรือ 

              ความเหมาะสมของทานลงในชองวางที่กําหนดใหวาอยูในระดับใด เพื่อเปนประโยชน 
              สูงสุดตอการประเมินผลการฝกอบรมและการปรับปรุงการฝกอบรมในคร้ังตอไป  
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/เหมาะสม ขอ 

เสนอแนะ 

 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. หัวขอการฝกอบรมมคีวามนาสนใจและสอดคลองกับ
หลักสูตร 

      

2. เนื้อหาการฝกอบรมแตละหัวขอเรื่องมีความเหมาะสม       

3. เนื้อหาหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร       

4. ความเหมาะสมของวิทยากรฝกอบรมในภาพรวม       

5. วิทยากรอธิบายเนื้อหาชัดเจนตามลําดับเนื้อหา       

6. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรมสอบถามและตอบ
ปญหาขอคําถามไดชัดเจน 

      

7. เอกสารประกอบการฝกอบรมอานเขาใจงาย       

8. ส่ือที่ใชในการฝกอบรมมคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา       

9. สภาพของหองที่ใชฝกอบรมมคีวามเหมาะสม       

10.โสตทัศนูปกรณมีความครบถวนสมบูรณใชงานไดดี       

11. แบบฝกหัดและใบงานในแตละหัวขอเร่ืองชวยใหมี
ความรูและทักษะเพิ่มมากข้ึน 

      

12. แบบทดสอบหลังการฝกอบรมมีความเหมาะสม       

13. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม       

14. หลังจากไดรับการอบรมไดรบัความรูและทักษะใน
การจัดทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมเพื่อสอนงานปฏิบัติ
เพิ่มมากข้ึน 

      

15. หลังจากไดรับการอบรมสามารถนําความรูและทักษะ
ไปใชในการจดัทําหลักสูตรและชุดฝกอบรมไดจริง 

      

                           ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินนี้ 
                            นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                              ผูวิจัย  
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แบบประเมินผลการสอนงานปฏิบัติ 
คําชี้แจง   กรุณาประเมินผลการสอนงานปฏิบัติโดยทําเคร่ืองหมาย   ตามความคิดเห็นของ 

 ทานลงในชองวางที่กําหนดใหวาอยูในระดับใด เพื่อเปนประโยชนตอการประเมินผล 

 การสอน   
 

ชื่อผูสอน...........................................................................................จํานวนคร้ังที่สอน.................... 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/เหมาะสม ขอ 

เสนอแนะ 

 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. ใหเนื้อหาครบถวนตามวัตถุประสงค       

2. สอนงานปฏิบัติตามลําดับเนื้อหา       

3. มีการสรุปเนื้อหาที่สําคญัทุกคร้ังขณะทําการสอน
งานปฏบิัต ิ

      

4. ใชส่ือการสอนไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา
เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายและรวดเร็ว 

      

5. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณทีใ่ชสอนงานปฏิบัติ
ไดครบถวน 

      

6. เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมกับการ
สอนงานปฏิบัต ิ

      

7. ใชเวลาในการสอนทั้งหมดตรงตามแผนการสอน
ที่กําหนดไว 

      

 

สรุปผล           � ผาน 

                       � ควรปรับปรุง ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

 

............................................... 
                                                                                                                                 ผูประเมิน 
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แบบสอบถามเพ่ือติดตามผลการฝกอบรม  การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

 

คําชี้แจง  

 แบบติดตามผลฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1  ถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของอาจารยพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2  ถามเก่ียวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมการ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู(สําหรับอาจารยพี่เลี้ยง) 
 ตอนที่ 3  ถามเก่ียวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมการ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู(สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา) 
 ตอนที่ 4  ถามเก่ียวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมการ
เสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู(สําหรับอาจารยนิเทศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินนี้ 
 

 

                                               นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                                                ผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของอาจารยพี่เลี้ยง  ในสถานศึกษา 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอตามสภาพที่เปนจริงโดยทําเคร่ืองหมาย    

 ในชอง �  และกรุณาเติมขอความลงในชองวางท่ีกําหนดไวให 
 

1.  ตําแหนงปจจุบันของทาน   โปรดระบุ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

2.  ประสบการณสอนในสถานศึกษาของทาน 

� นอยกวา 3 ป                � 3 – 5 ป 
� 5 – 10 ป                       � มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

 

3.  ความคาดหวังของทานที่มีตอผูที่ไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะ   
วิชาชีพครู 

 3.1 ............................................................................................................................................... 

 3.2 ............................................................................................................................................... 

 3.3 ............................................................................................................................................... 

 3.4 ............................................................................................................................................... 

 3.5. ............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน 

 การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู(อาจารยพี่เลี้ยง) 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบติดตามผลน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย  ตามความคิดเห็นของทานลงใน 

 ชองวางที่กําหนดใหวาอยูในระดับใด เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอการติดตามผล 

 การฝกอบรมและการปรับปรุงการฝกอบรมในคร้ังตอไป 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. มีความกระตือรือรนในการจัดสรางชุดมอดูลการสอนงานปฏบิตัิมากข้ึน      
2. มีการคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาสรางชุดมอดูลการสอนงานปฏิบตัิ
เพิ่มมากข้ึน 

     

3. มีความรับผิดชอบในการจดัสรางชุดมอดูลการสอนงานปฏบิัติเปน 

อยางดี 
     

4. มีความต้ังใจในการจดัสรางชุดมอดูลการสอนงานปฏิบัติเปนอยางดี      
5. จัดสรางชุดมอดูลการสอนงานปฏิบตัิ เพื่อสอนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
เปนประจําสม่ําเสมอ 

     

6. มีลําดับขั้นตอนในการปฏบิัติงานเพิ่มมากขึ้น      
7. ชวยลดปญหาใหกบัผูเรียนในดานการปฏิบัตงิานไดมากข้ึน      
8. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนงานปฏบิัติในหนวยงานมากขึ้น      
9. สามารถนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชใน
การสอนงานปฏิบตัิไดเปนอยางดี 

     

10. ภาพรวมหลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรการสรางชุดมอดลู 

การสอนงานปฏิบตัิ มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการสอนงานปฏิบัติงาน
ที่ดีขึน้ 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน 

 การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู(นักศึกษาอาชีวศึกษา) 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบติดตามผลน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย  ตามความคิดเห็นของทานลงใน 

 ชองวางที่กําหนดใหวาอยูในระดับใด เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอการติดตามผล 

 การฝกอบรมและการปรับปรุงการฝกอบรมในคร้ังตอไป 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มาก 

ทีสุ่ด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

1. ผูสอนเตรียมความพรอมของเอกสารประกอบการสอนไดเปนอยางดี      
2. ผูสอนเตรียมความพรอมของสือ่และอุปกรณประกอบการสอนได 
เปนอยางดี 

     

3. ผูสอนอธิบายเนื้อหาตามลําดับขั้นตอน มีความชัดเจนและเขาใจงาย      
4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเขารับการสอนงานซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไดอยางทั่วถึง 

     

5. ผูสอนสามารถตอบขอคําถามและปญหาตางๆในการปฏิบตัิงานได 
อยางชัดเจน 

     

6. ผูสอนมีปฏิสัมพันธทีด่ีกับผูเขารับการสอนงาน      
7. ผูสอนประเมินผลผูเขารับการสอนงาน อยางถูกตองและเที่ยงตรง      
8. ผูสอนใชเวลาการสอน เหมาะสมกับหัวขอเรื่องในการสอนงานปฏิบตัิ      
9. ความรูและทักษะที่ไดรบัจากการสอนตรงตามลักษณะของงานท่ีปฏบิัติ      
10. ความรูและทักษะที่ไดรับจากการสอนงานปฏิบตัิ สามารถนําไปใชใน
การทํางานไดอยางถูกตอง 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําเอาความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชใน 

 การเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู (อาจารยนิเทศ) 
คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบติดตามผลน้ี โดยทําเคร่ืองหมาย  ตามความคิดเห็นของทานลงใน 

 ชองวางที่กําหนดใหวาอยูในระดับใด เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอการติดตามผล 

 การฝกอบรมและการปรับปรุงการฝกอบรมในคร้ังตอไป 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/เหมาะสม ขอ 

เสนอแนะ 

 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 

การสอนงานปฏิบตั ิ       

1. การจัดทําแผนการสอนงานปฏิบัต ิ       

2. การออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับงานปฏบิัติ       

3. การเลือกเทคนิคการสอนปฏิบตัิที่เหมาะสมกับงาน
ปฏิบตั ิ

      

4. การดําเนินการตามแผนการสอนงานปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      

5. การประเมินผลการเรียนงานปฏิบัต ิ       

การนิเทศนักศึกษา       

1. การติดตอประสานงานสถานศกึษา       

2. การนิเทศนักศึกษา       

3. การรายงานผลการสอน       

การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน       

1. การแนะแนวและใหคําปรึกษากับผูเรียน       

2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน       

 

 

 

                        
                           

 ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาชวยตอบแบบประเมินนี้ 
                            นายกานตยุทธ  ตรีบุญนิธิ 
                                              ผูวิจัย  
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะหความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม

ผลการวิเคราะหสมรรถนะกับหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
ผลการวิเคราะหความเท่ียงตรงของแบบประเมินติดตามผล

ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม
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แสดงความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญการประเมินความสอดคลองของหลักสูตรฝกอบรม 

 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1.  หัวขอเรื่องฝกอบรมสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.  เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.  เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.  ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

6.  ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับเน้ือหาการฝกอบรม +1 0 +1 +1 +1 5 0.80 

7.  แบบฝกหดัสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8.  แบบฝกหดัสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.  แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10.  แบบทดสอบสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.96 
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แสดงความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของจิตวิทยาการเรียนการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครูได
ถูกตอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

3. บอกความหมายของการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกจุดมุงหมายของการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. บอกองคประกอบสําคัญของการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. อธิบายธรรมชาติของการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. บอกความหมายของการถายโยงการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. อธิบายการนําความรูไปใชไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.อธิบายลักษณะสําคัญที่แสดงใหเหน็วามีการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. บอกความหมายของทฤษฏีการเรียนรู  (Theoty  of 

 Learning) ไดถูกตอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. จําแนกทฤษฏีการเรียนรูที่สําคัญไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่อง 
(Associative Theories) ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. อธิบายความหมายาของทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ  
(Cognitive Theories) ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.98 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหงาน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความจําเปนในการวิเคราะหงานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกความหมายของคําวางานไดถูกตอง 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

3. บอกความหมายการวิเคราะหงานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. อธิบายหลักเกณฑการต้ังชื่องานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. อธิบายหลักการวิเคราะหงานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากเอกสาร/ตําราได
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากประสบการณ
ตัวเองไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสอบถาม
ผูเช่ียวชาญไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสังเกตในทํางาน
จริงไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงานได
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. บอกความหมายของความสามารถไดถูกตอง 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

12. อธิบายหลักการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะห
ความสามารถไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. บอกความหมายของความรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15. บอกระดบัความรูที่ตองการไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16. บอกความหมายของทักษะไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17. บอกระดบัของทักษะทีต่องการไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการ
ทํางานไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19. เขียนการวิเคราะหงานความสามารถในการทํางานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20.อธิบายวิธีตรวจสอบงานและความสามารถในการทํางานได
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.99 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหสมรรถนะ 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของสมรรถนะไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกองคประกอบของหนวยสมรรถนะไดถูกตอง 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

3. บอกการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกวิธีการหาขอมูลการในการวิเคราะหสมรรถนะได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. อธิบายการหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. อธิบายแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละแนวได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกความหมายของคําวา กฤตกรรมปลายทางไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหสมรรถนะได 
ถูกตอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

10. บอกลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสารรถนะได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. อธิบายลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะใน 

แตละลําดับขั้นไดถูกตอง 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.96 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเหน็ผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความจําเปนท่ีตองมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกความหมายของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 4 1.00 

3. บอกลักษณะของวัตถุประสงคทั่วไปไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกลักษณะของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิง 

พฤติกรรมไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. บอกลักษณะที่ดีของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกประโยชนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานจิตพิสัยได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. เลือกคํากิริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให 
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. บอกหลักเกณฑในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับระดับ 

การเรียนรูไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การสรางชุดมอดูลการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1.  บอกความหมายของคําวามอดูลการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.  บอกคุณสมบัติที่สําคัญของมอดูลไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.  บอกองคองคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.  บอกรูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.  อธิบายองคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูล 

ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6.  บอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียนและ 

ผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. บอกประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรูได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8.  จําแนกพิสัยการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.  อธิบายพุทธพิสัยไดอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. อธิบายทักษะพิสัยไดอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. อธิบายจิตพิสัยไดอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. บอกองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมายการเรียนรูได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. บอกปญหาที่มักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมายหรือ 

ผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. บอกขอกําหนดของมอดูล (Module Specification) ได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของการจัดการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูได 
ถูกตอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

3. บอกความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกความหมายของกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. บอกความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกความหมายของ ส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. อธิบายประเภทและองคประกอบของส่ือและแหลง 

การเรียนรูไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโมเดลซิปปาได
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบโครงงานไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐานไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู 
แบบคนพบไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู 
แบบนิรนัยไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู 
แบบอุปนัยไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/ 

กระบวนการแกปญหาไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/ 

กระบวนการใหเหตุผลไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนาทักษะ/ 

กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และ 

การนําเสนอไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17. อธิบายการการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.98 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกวัตถุประสงคของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอนงาน 

ปฏิบัติไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. บอกลักษณะการสอนงานปฏิบัติที่ดีไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกขอดี-ขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. บอกหลักเกณฑในการเลือกส่ือการสอนงานปฏิบัติได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผลการสอนงาน 

ปฏิบัติไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. เขียนแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. แบงประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 

4. บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกทักษะการใสใจ (Attending Skill)ไ ดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. บอกทักษะการนํา  (Leading Skill) ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกทักษะการถาม (Question Skill) ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. บอกทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. บอกทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. บอกความหมายการซํ้าความ/การทวนความไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. บอกทักษะการใหกําลังใจไดถูกตอง  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. บอกทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill )ไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. บอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา  
(Giving Information and Advising Skill) ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15. บอกทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill) 
ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 0.98 
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หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การนิเทศการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

1. บอกความหมายของการนิเทศไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2. บอกความหมายของการนิเทศการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3. บอกความสําคัญของการนิเทศการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4. บอกจุดประสงคของการนิเทศการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5. บอกแนวทางการนิเทศการสอนไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบปลอยปละ 

ละเลยไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝกไดถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนวได 
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย 

ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

11. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร 
ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม 

 (Humanistic Supervision) ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13. เขียนแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมช้ันเรียน 

ไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14. เขียนแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจ 

เยี่ยมหองเรียนไดถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

เฉลี่ย 1.00 
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ตารางแสดงคาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 

หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: จิตวิทยาการเรียนการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 1. บอกความหมายของจติวิทยาการเรียนการสอนได
ถูกตอง 

1. จิตวิทยาการเรียนการสอน หมายถึง  
    ก. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน   
    ข. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูสอน  
    ค. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของผูสอน 

และผูเรียน 

   ง. ศาสตรที่มุงศึกษาการเรียนรูและพฤติกรรมของทุกคน 

ที่อยูในสถานศึกษา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 2. บอกความสําคัญของจิตวทิยาการศึกษาตออาชีพครูได
ถูกตอง 

2. ขอใดไมใช  ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครู 

    ก. ชวยครูใหรูจักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของ 

ครูผูสอนทุกรายวิชา 
    ข. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 

บางประการของนักเรียน  
    ค. ชวยครูใหมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  
    ง. ชวยใหครูรูวิธีจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนให 
เหมาะสมแกวัย  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 3. บอกความหมายของการเรียนรูไดถูกตอง 

3. “ประสบการณที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
หมายถึงท้ังประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม”  
หมายถึง 

     ก. ความหมายของการเปล่ียนแปลง  
    ข. ความหมายของการถายทอด 

    ค. ความหมายของการเรียนรู        
    ง. ความหมายของการสงถาย 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 4. บอกจดุมุงหมายของการเรียนรูไดถูกตอง 

4. จุดมุงหมายของการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนไวใน 3  ดาน  คือ 

    ก. ลักษณะนิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย 

    ข. ลักษณะนิสัย  พุทธพิสัย  จิตพิสัย 

    ค. พุทธพิสัย  ลักษณะนิสัย  ทักษะพิสัย  

    ง. พุทธพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 5. บอกองคประกอบสําคัญของการเรียนรูไดถูกตอง 

5. ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการเรียนรู 
    ก. ส่ิงเรา                                        ข. ขยัน 

    ค. การเสริมแรง                            ง. การตอบสนอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 6. อธิบายธรรมชาติของการเรียนรูไดถูกตอง 

6. การเกิดการเรียนรูของบุคคลจะมีกระบวนการของ 

    การเรียนรูจากการไมรูไปสูการเรียนรู  มีก่ีขั้นตอน 
    ก.  2 ขั้นตอน                                ข. 3 ขั้นตอน 

    ค.  4 ขั้นตอน                                ง.  5 ขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. บอกความหมายของการถายโยงการเรียนรูไดถูกตอง 

7. การถายโยงการเรียนรูเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ  
    ก. การถายโยงการเรียนรูทางซายและการถายโยงการเรียนรู 
ทางขวา 
    ข. การถายโยงการเรียนรูทางบวกและการถายโยงการเรียนรู 
ทางลบ    
     ค. การถายโยงการเรียนรูทางบนและการถายโยงการเรียนรู 
ทางลาง 

    ง. การถายโยงการเรียนรูทางสูงและการถายโยงการเรียนรู 
ทางต่ํา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 8. อธิบายการนําความรูไปใชไดถูกตอง 

8. ขอใด สอดคลองกับการนําความรูไปใชไดถูกตอง  
    ก. พยายามสอนหรือบอกใหผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมาย 

ของการเรียน 

    ข. พยายามช้ีแนะใหผูสอนมองเห็นความสัมพันธ 
ของบทเรียน 

    ค. ลงโทษผูที่เรียนชากวาคนอื่นๆ และไมมุงหวังวาผูเรียน 

ทุกคนการจดบันทึก 

    ง. พยายามช้ีแนะใหผูสอนมองเห็นความสัมพันธ 
ของบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj9. อธิบายลักษณะสําคัญที่แสดงใหเหน็วามีการเรียนรูได 
ถูกตอง 

9. ขอใดไมใช  ลักษณะสําคัญที่แสดงใหเห็นวามีการเรียนรู 
    ก. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางคงทน   ถาวร 

    ข. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะตองเปนผลมาจาก 

ประสบการณ  
    ค. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาวจะมีการเพิ่มพูนใน 

ดานความรู  ความเขาใจ  ความรูสึก 

    ง. ถูกทุกขอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 10. บอกความหมายของ ทฤษฎีการเรียนรู   (Theory of  

Learning) ไดถูกตอง 

10. ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญ  แบงออกได  2  กลุมใหญ ๆ  

      คือ 

ก. ทฤษฎีกลุมสัมพันธ  ทฤษฎีกลุมความรู 
ข. ทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเน่ือง ทฤษฎีกลุมความรู 

ความเขาใจ 
ค. ทฤษฎีกลุมตอเนื่อง ทฤษฎีกลุมความเขาใจ  
ง.  ทฤษฎีกลุมสัมพันธ  ทฤษฎีกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 11. จําแนกทฤษฎีการเรียนรูทีสํ่าคัญไดถูกตอง 

11. ทฤษฎีที่เห็นวาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวาง 

      ส่ิงเรา และการตอบสนอง เรียกวา     
ก.  พฤติกรรมนิยม  ข. กิจกรรมนิยม 

ค. สังคมนิยม   ง. ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 12. อธิบายความหมายของทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเนื่อง 
(Associative Theories) ไดถูกตอง 

12. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคเปนทฤษฏีในกลุมใด 
ก. ทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ 
ข. ทฤษฎีกลุมสัมพันธ   
ค. ทฤษฎีกลุมตอเนื่อง  
ง. ทฤษฎีกลุมสัมพันธตอเน่ือง  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 13. อธิบายความหมายาของทฤษฎีกลุมความรูความเขาใจ  
(Cognitive Theories) ไดถูกตอง 

13. ขอใดไมใช วิธีเปดโอกาสใหมีการอภิปรายในชั้นเรียน    
ก. เนนความเหมือน     

ข. กระตุนใหมีการเดาและหาเหตุผล 
ค. กระตุนใหทุกคนมีสวนรวม 

      ง. กระตุนใหใชความคิดอยางรอบคอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 0.95 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะหงาน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 1. บอกความจําเปนในการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้  คือ ความจําเปนในการวิเคราะหงาน 

    ก. กําหนดสถานการณจําลองในการฝกอบรม 

    ข. กําหนดการสรางสื่อที่ใชในการฝกอบรม 

    ค.  กําหนดขอบเขตความรูและทักษะที่ผูเรียนตองมี 
    ง. กําหนดการประเมินของผูเขาอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 2. บอกความหมายของคําวางานไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้  หมายถึง “งาน” 

    ก. ผูปฏิบัติงานทํางานจนงานสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
    ข. การปฏิบัติงานโดยใชความรูและทักษะในการทํางาน 

    ค. การปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือประกอบและเมื่อส้ินสุด 

ขั้นตอนจะไดชิ้นงานออกมา 
    ง. การปฏิบัติงานอยางมีขอบเขต 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 3. บอกความหมายการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

3. การวิเคราะหงานมีหลักการอยางไร 

    ก.  นํางานมากําหนดขอบเขต  เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติ 
    ข.  นํางานมากําหนดขอบเขต  และตัวบงช้ีมาตรฐาน 

ของงาน 

    ค.  นํางานมาแยกยอย กําหนดความยากงายและความสําคัญ 

    ง.  นํางานมาแยกยอย  เขียนรายการความสามารถและ
ความรูทักษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 4. อธิบายหลักเกณฑการตั้งชื่องานไดถูกตอง 

4. การตั้งชื่องานมีหลักเกณฑอยางไร 

    ก.  มีประโยชนที่สมบูรณคือมีประธาน กิริยา  กรรม  
อยางชัดเจน 

    ข.  มีกิจกรรมหลักเพียงกิจกรรมเดี่ยวและมีเง่ือนไขบงช้ี 

ชัดเจน 

    ค.  มีกิจกรรมยอย ๆ ในกิจกรรมใหญหลายกิจกรรม 

    ง.  มีกิจกรรมที่มีทั้งความรูและทักษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 5. อธิบายหลักการวิเคราะหงานไดถูกตอง 

5. การวิเคราะหงานมีหลักการอยางไร 

    ก. นํางานมาแยกยอยแลวเขียนความสามารถ 

    ข. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดความสําคัญ 

    ค. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดขอบเขตงานอยางชัดเจน 

    ง. นํางานมาแยกยอยแลวกําหนดตัวบงชี้เพื่อทํามาตรฐาน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 6.บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากเอกสาร/ตํารา
ไดถูกตอง 

6. ขอใดตอไปนี้ไมใชแหลงขอมูลในการวิเคราะหงาน 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ 

    ข. ประสบการณของผูทําการวิเคราะห 
    ค. คนควาจากตําราเอกสาร 

    ง. สัมภาษณบุคคลท่ัวไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจาก 

ประสบการณตัวเองไดถูกตอง 

7. แหลงขอมูลในการวิเคราะหงานที่สะดวกท่ีสุดคือขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ 

    ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา 
    ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 8. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสอบถาม
ผูเช่ียวชาญไดถูกตอง 

8. แหลงขอมูลในการวิเคราะหงานตรงกับสภาพการปฏิบัติงาน 

จริงในสถานประกอบการมากท่ีสุดคือขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 

    ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา 
    ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 9. บอกแหลงขอมูลในการวิเคราะหงานจากสังเกตใน
ทํางานจริงไดถูกตอง 

9. แหลงขอมูลตองใชเวลาในการวิเคราะหขอมูลมากท่ีสุดคือ 

ขอใด 

    ก. สอบถามจากผูเช่ียวชาญ 

    ข. ประสบการณของผูวิเคราะห 
    ค. คนควาจากเอกสารตํารา 
    ง. สังเกตจากผูทํางานจริง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 10. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหงานได
ถูกตอง 

10. ขอใดตอไปนี้ไมใชหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะห 
งาน 

      ก. งานตรงและครบถวนตมบทบาทหนาที่ 
      ข. เขียนชื่องานถูกตองตามหนาที่งาน 

      ค. มีกิจกรรมในแตละงานมากกวา  1 กิจกรรม 

      ง. แหลงขอมูลเชื่อถือได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11. บอกความหมายของความสามารถไดถูกตอง 

11. ขอใดตอไปนี้ หมายถึง  “ความสามารถ” 

      ก. รายละเอียดของงานที่แยกยอยแลว 

      ข. ความสามารถในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน 

      ค. หนาที่ที่ผูเรียนตองปฏิบัติอยางเครงครัด 

      ง. การปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 12. อธิบายหลักการวิเคราะหความสามารถไดถูกตอง 

12. ขอใดคือหลักในการเขียนรายการความสามารถ 

      ก. ขึ้นตนดวยกิริยา  มีกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว 

      ข. ขึ้นตนดวยคํากิริยา  และมีหลาย ๆ กิจกรรม 

      ค. ขึ้นตนดวยประธานตามดวยการกระทําที่ชัดเจน 

      ง.  เขียนใหส้ันที่สุดแตไดใจความ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 13. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะห
ความสามารถไดถูกตอง 

13. ผลไดจากการวิเคราะหความสามารถ (Task Analysis) คือ 

ขอใด 

      ก. ความรูหลักและความรูยอย        

      ข. ทักษะหลักและทักษะยอย 

      ค. กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย    
      ง. ความรูและทักษะที่ตองมี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 14. บอกความหมายของความรูไดถูกตอง 

14. ความหมายของ “ความรู”  (Knowledge)  คือขอใด 

      ก. ส่ิงที่บุคคลจําไดตลอดเวลา 
      ข. ส่ิงที่บุคคลเขาใจและอธิบายได 
      ค. เนื้อหาท่ีอยูในตัวบุคคล 

      ง. เนื้อหาที่บุคคลถายทอดออกมาได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 15. บอกระดับความรูที่ตองการไดถูกตอง 

15. ขอใดตอไปนี้ไมใชระดับความรู 
      ก. การฟนฟูคืนความรู 
      ข. การประยุกตความรู 
      ค. การสงถายความรู 
      ง. การประเมินผลรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 16. บอกความหมายของทักษะไดถูกตอง 

16. ความหมายของ  “ทักษะ”  (Skill)  คือขอใด 

      ก.  ประสบการณ  และความชํานาญในการทํางาน 

      ข.  ความสามารถในการคิด  ตัดสินใจ และการทํางานได 
สําเร็จอยางปลอดภัย 

      ค.  การใชความรู  กลามเนื้อ  และเจตคติที่ดีในการทํางาน 

จนงานบรรลุวัตถุประสงค 
      ง.  การใชกลามเน้ือ  ประกอบกับเครื่องมืออุปกรณในการ
ทํางานใหไดงานตามวัตถุประสงคอยางปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 17. บอกระดับของทักษะที่ตองการไดถูกตอง 

17. ขอใดตอไปนี้  เรียงลําดับระดับของทักษะจากงายไปหา 
ยากไดถูกตอง 

      ก. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความถูกตอง ขั้นทําดวย 

ความชํานาญ 

      ข. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความชํานาญ ขั้นประยุกต 
      ค. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความชํานาญ ขั้นทําดวย 

ความถูกตอง 

     ง. ขั้นเลียนแบบ ขั้นทําดวยความถูกตอง ขั้นประยุกต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 18. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถใน 

การทํางานไดถูกตอง 

18. ขอใดตอไปนี้ไมใชขั้นตอนการวิเคราะหงานและ 

ความสามารถ 

      ก. วิเคราะหความสามารถ 

      ข. วิเคราะหงาน 

      ค. กําหนดวัตถุประสงคดานความรูและทักษะ 

      ง. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามในขอ 19 

 1.  แหลงขอมูล 

 2.  การวิเคราะหความสามารถ 

 3.  การวิเคราะหงาน 

 4.  กําหนดวัตถุประสงค 

       

obj 19. เขียนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางาน 

ไดถูกตอง 

19. ขั้นตอนการวิเคราะหงานและความสามารถในการทํางาน 

คอืขอใด 

      ก. 1 2 3 4 

      ข. 1 3 4 2 

      ค. 1 3 2 4 

       ง. 1 2 4 3 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 20. อธิบายวิธีตรวจสอบงานและความสามารถใน 

การทํางานไดถูกตอง 

20.วิธีการใดท่ีใชตรวจสอบความถูกตองของความสามารถท่ีดี 
ที่สุด 

      ก. ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

      ข. ลองทําดูดวยตนเอง 

      ค. เปรียบเทียบกับคูมือบริษัท 

      ง. เปรียบเทียบกับผูปฏิบัตงิานจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 0.97 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การวิเคราะสมรรถนะ 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 1. บอกความหมายของสมรรถนะไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้  ไมเกี่ยวของกับความหมายของสมรรถนะ 

    ก. ความรู 
    ข. ทักษะ 

    ค. เจตคติ 
    ง. นิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 2. บอกองคประกอบของหนวยสมรรถนะไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับหนวยสมรรถนะ 

    ก. การปฏิบัติ 
    ข. ช่ือหนวย 

    ค. ขอบเขต 

    ง. หลักฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 3. บอกการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

3. การวิเคราะหสมรรถนะในหนวยนี้ หมายถึง 

    ก. การกําหนดสมรรถนะของบุคคล  และเขาระบบจัดการ 

    ข. การกําหนดสมรรถนะของบุคคล  และนํามาวิเคราะห 
รายละเอียด      
    ค. การกําหนดสมรรถนะขององคกร  และเขาระบบจัดการ 

    ง. การกําหนดสมรรถนะขององคกร     และนํามาวิเคราะห 
รายละเอียด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 4. บอกวิธีการหาขอมูลการในการวิเคราะหสมรรถนะได
ถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ เปนวิธีการวิเคราะหสมรรถนะ 

    ก. การสัมภาษณ  การวิจัยเอกสาร 

    ข. การทดลอง  การสังเกต   
    ค. การทดลอง  การวิจัย 

    ง. การสังเกต   การวิจัย   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 5. อธิบายการหาวิธีการหาขอมูลในแตละแบบไดถูกตอง 

5. การสังเกตเปน วิธีการหาขอมูล  การวิเคราะหสมรรถนะ   
    ก. ทางตรง 

    ข. ทางออม 

    ค. ทั้งทางตรง และทางออม 

    ง. เปนการวิจัย  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 6. บอกแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะไดถูกตอง 

6. การวิเคราะหสมรรถนะ  มีกี่แนวทางอะไรบาง 

    ก. 2 แนวทาง  แยกหนวย  แยกงาน 

    ข. 2 แนวทาง  แยกหนวย  แยกขั้นตอน 

    ค. 3 แนวทาง  แยกงานหลัก  แยกงาน  แยกหนวย 

    ง. 3 แนวทาง  แยกหนวย  แยกหัวขอ  แยกงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. อธิบายแนวทางการวิเคราะหสมรรถนะในแตละแนวได 
ถูกตอง 

7. แนวทางการวิเคราะหงานยอยจะแบงหนวยยอยออกเปน   
กี่หนวย  
    ก. 1 หนวย 

    ข. 3 หนวย 

    ค. 5 หนวย 

    ง. 7 หนวย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 8. บอกความหมายของคําวา กฤตกรรมปลายทางไดถูกตอง 

8. ผลลัพธสุดทายคือขอใด 

    ก. กฤตกรรมปลายทาง 

    ข. กิจกรรมปลายทาง 

    ค. พฤติกรรมปลายทาง 

    ง. ไมมีขอถูก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 9. อธิบายหลักเกณฑการตรวจสอบการวิเคราะหสมรรถนะ
ไดถูกตอง 

9. เทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะขั้นแรกคือ 

    ก. วิเคราะหขั้นตอน      ข. วิเคราะหลักษณะ 

    ค. วิเคราะหงาน             ง. วิเคราะหสมรรถนะ 

       

obj 10. บอกลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสารรถนะได 
ถูกตอง 

10. ในการวิเคราะหสมรรถนะส่ิงที่ไดผลลัพธสุดทายคือ 

    ก. ทักษะหลัก 

    ข. กิจกรรม 

    ค. เจตคติ 

    ง. ความปลอดภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11. อธิบายลําดับขั้นตอนเทคนิคการวิเคราะหสมรรถนะ 

ในแตละลําดับขั้นไดถูกตอง 

11. เทคนิคในการวิเคราะหสมรรถนะ ลําดับที่ 4 คือ 

    ก. วิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานเฉพาะ 

    ข. วิเคราะหลักษณะของการเปนกระบวนการหรือผลลัพธ 
    ค. แบงตัดตอนรายการขั้นตอนเพ่ือจัดกลุมเปนงานยอยของ
งานเฉพาะ 

    ง. วิเคราะหสมรรถนะของแตละขั้นตอนหลักจนครบถวน 

กระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 1.00 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 1. บอกความจําเปนท่ีตองมีวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได 
ถูกตอง 

1. ขอใดกลาวถึงความจําเปนของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ไดถูกตอง 

    ก. ผูสอนไดรูวาสอนบรรลุวัตถปุระสงคที่ตั้งไวหรือไม 
    ข. ผูเรียนจะไดรูวาระหวาเรียนตองทํากิจกรรมอะไรบาง 

    ค. ชวยใหผูเรียนประเมินผลการสอนของผูสอนได 
    ง. เปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน 

กอนเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 2. บอกความหมายของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหมายถึงขอใด 

    ก. ส่ิงที่คาดหวังภายใตสภาวะตาง ๆ ในตัวผูเรียน 

    ข. ขอความท่ีบงบอกพฤติกรรมที่ตองการใหผูเรียน
แสดงออกหลังจากผานการเรียนรู 
    ค. ขอความท่ีบงบอกถึงเกณฑขั้นต่ําทีผู่เรียนแสดงออก 

    ง. พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถทางสมอง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj. 3. บอกลักษณะของวัตถปุระสงคทั่วไปไดถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับวัตถุประสงคทั่วไป 

    ก. เปนการแสดงถึงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจบการสอน 

    ข. เปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนรู 
    ค. เปนกรอบหรอืแนวกวาง ๆ ของหลกัสูตร 

    ง. เปนเคร่ืองมือชวยในการวัดผลและประเมินผลผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 4. บอกลักษณะของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมไดถูกตอง 
4. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ก. ขอความท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมของผูเรียนหลังจบทเรียน 

    ข. ควรจัดใหครอบคลุมระดับพิสัยการเรียนรู 
    ค. ใชคํากริยาระบุพฤติกรรม  

    ง. ใชวัดพฤติกรรมของผูเรียนระหวางบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิง
พฤตกิรรมไดถูกตอง 

5. ขอใดกลาวถึงสวนประกอบของวัตถุประสงคพฤติกรรมได
ถูกตอง 

    ก. พฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ 
    ข. พฤติกรรมท่ีคาดหวัง เกณฑ และมาตรฐาน 

    ค. เงื่อนไข เกณฑ และมาตรฐาน 

    ง. เงื่อนไข เกณฑ มาตรฐาน และ เวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 5. จําแนกสวนประกอบที่สําคัญของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมไดถูกตอง 

6. พฤติกรรมท่ีคาดหวัง หมายถึง ขอใดตอไปนี ้
    ก. สถานการณหรือส่ิงแวดลอมที่จะใหผูเรียนแสดง
พฤติกรรมท่ีคาดหวังออกมา 
    ข. พฤติกรรมสุดทายที่ตองการใหผูเรียนแสดงออกเมือ่
สิ้นสุดการเรียน 

    ค. พฤติกรรมท่ีตองการใหผูเรียนแสดงออกระหวางเรียน 

    ง. ขั้นการยอมรับวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 6. บอกขอคํานึงในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

7. ขอควรคํานึงในการเขียนพฤตกิรรมท่ีคาดหวังของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมคือขอใด 

    ก. ตองครอบคลุมดานเนื้อหาทฤษฎี 

    ข. ตองครอบคลุมดานปฏิบัต ิ

    ค. ตองครอบคลุมดานความรู ทักษะ และเจตคต ิ

    ง. ตองสังเกตและวัดผลได 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 7. บอกลักษณะที่ดขีองวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

8. ขอใดตอไปนีค้ือลักษณะของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทีด่ี 
    ก. ตองสามารถตีความไดหลายอยาง 

    ข. ตองกําหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวังจากผูเรียนเม่ือส้ินสุด
การเรียน 

    ค. ตองกําหนดเงื่อนไขความรูพื้นฐานของผูเรียน 

    ง. ตองกําหนดเกณฑพฤติกรรมข้ันสูงสุดทีต่องการจาก
ผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 8. บอกประโยชนของวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรมได
ถูกตอง 

9. ประโยชนของวัตถุประสงคเชงิพฤติกรรมคือ 

    ก. ใหผูเรียน สังเกตพฤติกรรมของครูผูสอน 

    ข. ใหครูผูสอนสรางเนื้อหาไดตามตองการ 

    ค. ชวยกําหนดเปาหมายของผูเรียน 

    ง. ใหผูสอนสามารถวางแผนการสอนได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
ไดถูกตอง 

10. ขอใดตอไปนี ้คือหลักการแบงพิสัยการเรียนรู 
      ก. พุทธิพิสัย และทักษะพิสัย 

      ข. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

      ค. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพสัิย และลักษณะพิสัย 

      ง. พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และลักษณะพิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 9. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
ไดถูกตอง 

11. คําขึน้ตนวา “บอก จําแนก” เปนกริยาของพทุธิพิสัยใน
ระดับใด 

      ก. การฟนคนืความรู      ข. การประยุกตความรู 
      ค. การสงถายความรู       ง. การตอบสนองความรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 10. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรูดานทักษะ
พิสัยไดถูกตอง 

12. ขอใดตอไปนี ้คือระดับของทักษะพิสัย 

      ก. การฟนคืนความรู      ข. การเลียนแบบ 

      ค. การประยุกต              ง. การตอบสนอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 11. จําแนกวัตถุประสงคตามระดับการเรียนรู ดานจติพิสัย
ไดถูกตอง 

13. “ การยอมรับ” เปนระดับพิสัยในระดบัใด 

      ก. พุทธิพิสัย                  ข. ทักษะพิสัย 

      ค. จิตพิสัย                     ง. ลักษณะพิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 12. เลือกคํากริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูไดถกูตอง 

14. คํากริยาในขอใดไมควรนํามาเขียนวัตถปุระสงคเชิง
พฤติกรรม 

      ก. บรรยาย พรรณนา              ข. ถอด ประกอบ 

      ค. พอใจ ชอบ                         ง. บอกความหมาย จําแนก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 12. เลือกคํากริยามาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมให
เหมาะสมกับระดับการเรียนรูไดถกูตอง 

15. ขอใดตอไปนี้เปนคํากริยาท่ีใชในการเขียนวัตถปุระสงคเชิง
พฤติกรรม ดานทักษะพิสัย 

      ก. เห็นดวย  ยอมรับ                 ข. สาธิต  ปฏบิัต ิ

      ค. วิเคราะห  สังเคราะห           ง. อธิบาย เปรียบเทียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 13. บอกหลักเกณฑในการเขยีนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมไดถูกตอง 

16. ขอใดตอไปนี ้คือ หลักเกณฑการเขียนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมท่ีด ี

      ก. เขียนเปนประโยคคําถามหรือปฏิเสธก็ได 
      ข. พฤติกรรมท่ีคาดหวังตองมีอยางนอย 3 ดานคือพุทธิพิสัย 

ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

      ค. ในแตละวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตองมีพิสัยการ
เรียนรูครบทั้ง 3 ดาน 

      ง. มีองคประกอบครบ คือ มีพฤติกรรมที่คาดหวัง  เงื่อนไข 

และเกณฑ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 0.97 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การสรางชุดมอดูลการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj.1. บอกความหมายของคําวามอดูลการสอนไดถูกตอง 

1. การสอนหรือหนวยการเรียนรูที่มีเนื้อหาสมบูรณในตัวเอง  
    ก. ชุดมอดูล            ข. ชุดฝกอบรม  
    ค. ชุดการเรียน        ง. ชุดการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 2. บอกคุณสมบัติที่สําคัญของมอดูลไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใช  คุณสมบัติของมอดูล 

    ก. ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และออกแบบใหเนนใหผูเรียน 

เรียนรูดวยตนเอง 

    ข. เปนบทเรียนหนวยยอยของบทเรียนทั้งหมด  
    ค. มีวิธีการสอนและสื่อการสอนเพียงวิธีเดียว  
    ง. มีการประเมินผลโดยใชวิธีการตรวจสอบกับจุดประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 3. บอกองคองคประกอบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลได
ถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้ไมใช  องคองคประกอบการจัดทําหลักสูตร
แบบมอดูล 

    ก. รายวิชา                    ข. หลักสูตร 

    ค. กิจกรรม                   ง. แผนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 4. บอกรูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูลไดถูกตอง 

4. รูปแบบการจัดทําหลักสูตรแบบมอดูล มีก่ีรูปแบบ  
    ก. 2  รูปแบบ               ข. 3  รูปแบบ 

    ค. 4  รูปแบบ               ง. 5  รูปแบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 5. อธิบายองคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของ
มอดูลไดถูกตอง 
5. องคประกอบของขอกําหนดคุณลักษณะของมอดูล  เริ่มดวย 
    ก. ปญหา                     ข. วัตถุประสงค 
    ค. กิจกรรม                  ง. หลักการและเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 6. บอกความแตกตางระหวางวัตถุประสงคการเรียนและ
ผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 

6. ผลลัพธการเรียนรู จะยึดสิ่งใดเปนสําคัญ 

    ก. ผูสอน                            ข. ผูเรียน 

    ค. ผูสอนและผูเรียน            ง. หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj  7. บอกประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรู
ไดถูกตอง 
7. ประโยชนของจุดมุงหมายหรือผลลัพธการเรียนรู  คือ 
    ก. ทําใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา 
    ข. ทําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่ผูสอนคาดหวังจากผูเรียน 

    ค. ทําใหผูสอนเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น 

    ง. ถูกทุกขอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj  8. จําแนกพิสัยการเรียนรูไดถูกตอง 

8. พิสัยการเรียนรู  มีก่ีแบบ อะไรบาง  
    ก. 1  แบบ พิสัยการเรียน 

    ข. 2  แบบ พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย 

    ค. 3  แบบ  พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย 

    ง. 4  แบบ  พุทธพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย ลักษณะพิสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 9. อธิบายพุทธพิสัยไดอยางถูกตอง 

9. พุทธพิสัยคือ 
    ก. พฤติกรรมดานความรู           ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

    ค. พฤติกรรมดานจิตใจ             ง. พฤติกรรมดานอารมณ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 10.  อธิบายทักษะพิสัยไดอยางถูกตอง 

10. ทักษะพิสัยคือ 

ก. พฤติกรรมดานความรู         ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

      ค. พฤติกรรมดานจิตใจ            ง.พฤติกรรมดานอารมณ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11.  อธิบายจิตพิสัยไดอยางถูกตอง 

11. จิตพิสัยคือ 

ก. พฤติกรรมดานความรู          ข. พฤติกรรมดานฝมือ 

ค. พฤติกรรมดานจิตใจ             ง. พฤติกรรมดานอารมณ   
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 12. บอกองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมายการเรียนรู
ไดถูกตอง 

12.  ขอใดไมใชองคประกอบของการเขียนจุดมุงหมาย 

การเรียนรู 
ก. ผูเรียน                 ข. พฤติกรรมหรือผลลัพธที่สังเกตได 

ค. ผูสอน                 ง. ผลลัพธที่ยอมรับได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 13.  บอกปญหาที่มักพบบอยในการเขียนจุดมุงหมายหรือ
ผลลัพธการเรียนรูไดถูกตอง 

13. บอกปญหาที่มักพบบอยที่สุดในการเขียนจุดมุงหมายหรือ
ผลลัพธการเรียนรู 

ก. ผูเรียน                                     ข. ผูสอน 

ค. กิจกรรม                                 ง. ภาษา        

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 14.  บอกขอกําหนดของมอดูล (Module Specification)  

ไดถูกตอง 
14. ขอกําหนดของมอดูล ประกอบดวย  3  หัวขอ  คือ 
      ก. หลักการ  ขอบเขต  วัตถุประสงค    
     ข. ขอบเขต  วัตถุประสงค  การประเมินผล 

      ค. วัถตุประสงค  การประเมินผล  การติดตามผล 
      ง. การประเมินผล  การติดตามผล  การพัฒนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 1.00 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 1. บอกความหมายของการจัดการเรียนรูไดถูกตอง 

1. รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และส่ือ และแหลง 

การเรียนรู ที่ไดมีการศึกษาและพัฒนาขึ้นใหม เพื่อนํามาใชใน 

การจัดการเรียนรูเพื่อ พัฒนาการคิดของครู  

    ก. การจัดการเรียนรู  
    ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
    ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 2. บอกความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
ไดถูกตอง 

2. แบบแผนการดําเนินการจัดการเรียนรูที่ไดรับการจัดเปน 

ระบบอยางสัมพันธและ สอดคลองกับทฤษฎี/หลักการ 

การเรียนรู  
    ก. การจัดการเรียนรู  
    ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
    ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 3. บอกความหมายของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
ถูกตอง 

3. แนวปฏิบัติที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคดวยวิธีการตาง ๆ   

    ก. การจัดการเรียนรู  
    ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
    ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 



 

 

357 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 4. บอกความหมายของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ไดถูกตอง 

4. ขั้นตอนที่ผูสอนจัดตาม แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน 

อยางเปนระบบและนําเสนออยางมีขั้นตอนเพื่อใหการเรียน 

การ สอนน้ันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

    ก. การจัดการเรียนรู  
    ข. การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู  
    ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
    ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 5. บอกความหมายของเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
ถูกตอง 

5. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง  

    ก. กลวิธีหลักในการจัดการเรียนรู  
    ข. กลวิธีรองในการจัดการเรียนรู  
    ค. กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมวิธีการ และกระบวนการเรียน  
    ง. กลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมวิธีการ และกระบวนการสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 6. บอกความหมายของ ส่ือและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง 

6. ส่ือและแหลงการเรียนรู หมายถึง ทรัพยากรท่ีสามารถ
นํามาใชในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูออกเปน 

5 ประเภท  คือ  

    ก. คน  วัสดุ  สถานที่  เครื่องมือ  กิจกรรม  

    ข. คน  เงิน  สถานที่   วิธีการ  กิจกรรม  

    ค. คน  เงิน  อุปกรณ  เครื่องมือ  
    ง. คน  วัสดุ  วิธีการ  อุปกรณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. อธิบายประเภทและองคประกอบของส่ือและแหลง 

การเรียนรูไดถูกตอง 

7. วัสดุ หมายถึง วัสดุทางการศึกษาที่บรรจุเนื้อหาการเรียน 

การสอน ไดแก   
    ก. หนังสือ                                 ข. โปสเตอร  
    ค. คอมพิวเตอร                         ง. ถูกทุกขอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 8. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของวิธีสอนแบบโมเดล
ซิปปาไดถูกตอง 

8. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) ตามรูปแบบมีกี่ขั้นตอน  

    ก. 5  ขั้นตอน                         ข. 6  ขั้นตอน  

    ค. 7  ขั้นตอน                         ง. 8  ขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 9. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของวิธีสอนแบบ 

โครงงานไดถูกตอง 

9. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธี สอนแบบโครงงาน 

ขั้นแรกเริ่มจาก  

    ก. กําหนดคําถาม                   ข. หาขอมูล  

    ค. กําหนดปญหา                    ง. หาวิธีการ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 10. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู 
แบบใชปญหาเปนฐานไดถูกตอง 

10. ผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผาน 

กระบวนการคิดดวยการแก ปญหา  เปนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน    
ข. กระบวนการคิดดวยการแกปญหา  
ค. การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 

ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู
แบบคนพบไดถูกตอง 

11. การจัดการเรียนรูแบบเนนใหผูเรียนคนหาคา ตอบหรือ
ความรูดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนจะใชวิธีการหรือกระบวนการ 

ตาง ๆ ที่เห็นวามีประสิทธิภาพและตรงกับธรรมชาติของวิชา  
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน    
ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 12. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู
แบบนิรนัยไดถูกตอง 

12. ขั้นกําหนดขอบเขตของปญหา เปนการนําเขาสูบทเรียน 

โดยการเสนอปญหาหรือระบุส่ิงท่ี จะสอนในแงของปญหา 
เปนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน         
ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย      
ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 13. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการจัดการเรียนรู
แบบอุปนัยไดถูกตอง 

13. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมตัวผูเรียน ทบทวนความรูเดิม
หรือปูพื้นฐานความรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. วิธีสอนแบบโครงงาน         
ข. การจัดการเรียนรูแบบคนพบ  

ค. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย  

ง. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 14. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนา
ทักษะ/กระบวนการแกปญหาไดถูกตอง 

14. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา โดยการจัด 

สถานการณ หรือปญหา หรือเกมสที่นาสนใจ ทาทายให 
อยากคิด เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใด 

ก. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย  

ข. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

ค. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 
ง. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 15. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรูของการพัฒนาทักษะ/ 

กระบวนการใหเหตุผลไดถูกตอง 
15. คําตอบที่นักเรียนใหมีบางสวนถูกตอง นักเรียนคนใด 

จะอธิบายหรือใหเหตุผลเพ่ิมเติมของเพ่ือนไดอีกบาง” เพื่อให 
ผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันมากขึ้น เปนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูแบบใด 

ก. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 

ข. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 

ค. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการแกปญหา 
ง. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการใหเหตุผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 16. อธิบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของการพัฒนา 
ทักษะ/กระบวนการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร 
และการนําเสนอไดถูกตอง 

16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู การพัฒนาทักษะ/กระบวนการ 

ส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอมี 

แนวทาง 2 กิจกรรมคือ 

ก. กําหนดคําถาม  ประเมิน 

ข. กําหนดคําถาม  ใหผูเรียนปฏิบัติ 
ค. กําหนดโจทย   ใหผูเรียนปฏิบัติ 
ง. กําหนดโจทย  ประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 17. อธิบายการการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ 

ไดถูกตอง 

17. การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบบูรณาการ  คือ 

ก.  เนนผูสอนเปนสําคัญ 

ข. เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ค. เนนผูบริหารเปนสําคัญ 

     ง. เนนมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 0.95 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ 
 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 1 บอกความหมายของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

1. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความหมายของการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

    ก. เพื่อเนนใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะความชํานาญงาน 

    ข. เพื่อใหบรรลุผลในการปฏบิตัิงานนั้น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

    ค. เพื่อใหผูเรียนฝกความคิดทางดานสมองมากขึน้ 

    ง. เพื่อสงเสเริมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 2 .บอกวัตถุประสงคของการสอนงานปฏบิัติไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใชวัตถุประสงคของการสอนงานปฏบิัติ 
    ก. ใหผูเรียนไดฝกการวางแผนเตรียมการในการปฏบิัติงาน 

    ข. ใหผูเรียนสามารถมีความรูในเน้ือหาวิชา ๆ นั้นได 
    ค. ใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสังเกต 

    ง. ใหผูเรียนมีทศันคติทีด่ีและเกิดความภาคภูมิใจในงาน 

อาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 3 .บอกองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

3. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคประกอบของการสอนงานปฏิบัติ 
    ก. สถานที่ฝกปฏิบัต ิ               

    ข. เครื่องมือ เครื่องจักรและอปุกรณ 
    ค. เอกสารคูมือการฝกปฏบิัต ิ   
    ง. หลักสูตรฝกอบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 4. บอกสวนประกอบของกระบวนการเรียนรูในสอนงาน
ปฏิบตัิไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนีค้ือ สวนประกอบของกระบวนการเรียนรู 
    ก. ขั้นเตรียมการสอน                     ข. ขั้นศึกษาขอมูล 

    ค. ขั้นดําเนินการสอน                     ง. ขั้นปรบัปรุงแกไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 5 .บอกลักษณะการสอนงานปฏิบตัิที่ดีไดถูกตอง 

5. ลักษณะการสอนงานปฏิบัติทีด่คีือขอใด 

    ก. สอนแบบบรรยาย                    ข. สอนแบบถาม-ตอบ 

    ค. สอนปฏิบตัิตามใบงาน             ง. สอนโดยการแกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 6 .อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

6. การสอนแบบใดท่ีผูสอนจะมอบหมายใหผูเรียนอานขอมูล
กอนลงมือปฏบิัติงาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลอง 

ฝกทักษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

7. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงพฤติกรรม
ขณะเรียนรูกอนลงมือปฏิบัตงิาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลอง 

ฝกทักษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 6. อธิบายเทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

8. การสอนแบบใดท่ีผูเรียนจะตองอานขอมูลในเอกสารให
เขาใจกอนลงมือปฏิบตัิงาน 

    ก. การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

    ข. การสอนแบบสาธิตประกอบการเรียนดวยตนเอง 

    ค. การสอนแบบสาธิตประกอบการถาม-ตอบ 

    ง. การสอนแบบเรียนดวยตนเองประกอบการทดลอง 

ฝกทักษะ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 7. อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

9. ขอความตอไปนี”้การใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่จะเรียน” เปนขัน้ตอนใดในการสอนงานปฏิบัต ิ

    ก. ขั้นกลาวนํา           
    ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

    ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน 

    ง. ขั้นการทําแบบฝกหดัและตรวจผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 7. อธิบายขั้นตอนในการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

10. ขอความตอไปนี”้การมอบหมายงานใหกับผูเรียนไปทํา 
การฝกปฏิบัต”ิ เปนขั้นตอนใดในการสอนงานปฏิบตัิ 
      ก. ขั้นกลาวนํา                       
      ข. ขั้นการสาธิตจากผูสอน 

      ค. ขั้นการสาธิตจากผูเรียน   

      ง. ขั้นการทําแบบฝกหัดและตรวจผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 8. บอกขอด-ีขอเสียของวิธีการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

11. ขอดขีองวิธีการสอนงานปฏิบตัิคือขอใด 

      ก. ตองใชวิธีการสอนแบบผสมผสาน 

      ข. มีจํานวนผูเรียนนอย อัตราสวนผูสอน 1 คนตอผูเรียน  

5 คน 

      ค. สามารถประเมินผลและใหคําแนะนําเปนรายบุคคลได 
      ง. ตองการพ้ืนที่ในการปฏบิัตงิานมาก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 9. บอกหลักเกณฑในการเลือกส่ือการสอนงานปฏิบัติได
ถูกตอง 

12. ขอใดตอไปนี้ไมใชเทคนคิการใชส่ือการสอน 

      ก. ใชส่ือในจังหวะที่เหมาะสม     
      ข. ใชส่ือที่เตรียมมาอยางคุมคา 
      ค. ผูเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือ   

      ง. ไมควรใชสื่อการสอนหลายชนิดในขณะสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง 

13. วิธีการตรวจสอบแบบใดใชเวลาเปนการวัดและประเมินผล
งานปฏบิัต ิ

      ก. ความรูทางทฤษฎี       ข. ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

      ค. คุณภาพของงาน         ง. ทัศนคติของผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 10. บอกวิธีการวัดผลและประเมินผลงานปฏิบัติไดถูกตอง 

14. การตรวจคุณภาพของงานโดยการยึดถือมาตรฐาน คือ
วิธีการตรวจสอบแบบใด 

      ก. การตรวจสอบโดยพิจารณาท่ีขนาด 

      ข. การตรวจสอบโดยพิจารณาจากเวลาการทํางาน 

      ค. การตรวจสอบโดยพิจารณาใบปฏิบัติงาน 

      ง. การตรวจสอบโดยพิจารณาความคิดเห็นของผูตรวจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 11. อธิบายการประเมินผลการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

15. ขอใดตอไปนี้ไมใชขั้นตอนการประเมินผลการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

      ก. ขั้นเตรียมการสอน                  ข. ขั้นดําเนินการสอน 

      ค. ขั้นวิเคราะหผลและสรุปผล    ง. ขั้นปรับปรุงแกไข 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 12 .อธิบายวิธีการสรางเครื่องมือการประเมินผลการสอน
งานปฏบิัติไดถูกตอง 

16. ขอใดตอไปนี ้คือวิธีการสรางเครื่องมือในการประเมินผล
การสอนงานปฏิบตั ิ

      ก. คําช้ีแจง                            ข. การแสดงความคิดเห็น 

      ค. การวิเคราะหผล               ง. การรายงานผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj. 13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

17. ขอใดตอไปนี้ไมใชองคประกอบของแผนการสอน 

      ก. หลักสูตรฝกอบรม           ข. เนื้อหาในการสอน 

      ค. วิธีการสอน                     ง. ส่ือการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj. 13. อธิบายวิธีการวางแผนการสอนงานปฏิบัติไดถูกตอง 

18. สวนประกอบที่สําคัญของแผนการสอนงานปฏิบัตคิือ 

ขอใด 

      ก. หลักสูตรฝกอบรม 
      ข. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

      ค. การประเมินผลการสอนงานปฏิบัต ิ

     ง. เวลาในการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 1.00 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การใหคําปรึกษาผูเรียน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj.1. บอกความหมายของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับการใหคําปรึกษา  
    ก. การลดระดับความเครียด และความไมสบายใจ 

    ข. การพัฒนาทักษะทางดานสังคม  
    ค. กระบวนการใหความชวยเหลือ 

    ง. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 2. บอกวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

2. ขอใดตอไปนี้ไมใชวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาผูเรียน 

    ก. การสํารวจตนเอง และส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการเรียนรู 
และเขาใจ 

    ข. การลดระดับความเครียด และความไมสบายใจท่ีเกิด 

การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

    ค. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค  
    ง. การแสดงความสนใจ เขาใจในส่ิงที่ผูรับคําปรึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 3. แบงประเภทของการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

3. การใหคําปรึกษาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  
    ก. การใหคําปรึกษารายบุคคล การใหคําปรึกษากลุม  
    ข. การใหคําปรึกษาทางจิตวิทยา  การใหคําปรึกษาทางสังคม 

    ค. การใหคําปรึกษาเชิงสรางสรรค  การใหคําปรึกษา 
เชิงพัฒนา 
    ง. การใหคําปรึกษาระดับบน  การใหคําปรึกษาระดับลาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 4. บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ บอกขอควรคํานึงในการใหคําปรึกษาผูเรียน 

ได 
    ก. การตรงตอเวลานัดหมายทั้งเริ่มตน และส้ินสุด 

การใหคําปรึกษา 
    ข. การใหความสําคัญกับภาษาทาทางของผูเรียนใหมาก  
    ค. การหลีกเลี่ยงการถามขอมูลที่ละเอียดออน 

    ง. ถูกทุกขอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 5. บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

5. ขอใดตอไปนี้ บอกคุณลักษณะของผูใหคําปรึกษา ที่ดีที่สุด  
    ก. มีความรู                       ข. ขยัน 

    ค. อดทน                          ง. ซ่ือสัตย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 6. บอกทักษะการใสใจ (Attending Skill)ไดถูกตอง 

6. ขอใดเปนการ  แสดงออกถึงทักษะการใสใจ  (Attending 

Skill) 
    ก. พฤติกรรมที่แสดงออกทางการพูด 

    ข. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางสายตา 
    ค. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ 
    ง. พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางความคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. บอกทักษะการนํา ( Leading Skill )ไดถูกตอง 

7. การที่ผูใหคําปรึกษาพูดนําผูรับคําปรึกษาไปในทิศทางที่ผูให 
คําปรึกษาคิดวาจะทําใหผูรับคําปรึกษาไดประโยชนสูงสุด 

ในการมาขอรับคําปรึกษา  อยูในทักษะใด 

    ก. ทักษะการถาม                       ข. ทักษะการสะทอนกลับ 

    ค. ทักษะการสรุปความ             ง. ทักษะการนํา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 8. บอกทักษะการถาม (Question Skill) ไดถูกตอง 

8. ขอใด สอดคลองกับทักษะการถาม (Question Skill)  
    ก. การเรียงความ                       ข. การเลาเรื่อง 

    ค. การจดบันทึก                        ง. การคิดวิเคราะห 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 9. บอกทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง 

9. ขอใดบอกถึงทักษะการเงียบ (Silence Skill) ไดถูกตอง 
    ก.  การเงียบเปนระยะเวลายาวนาน 

    ข. การเงียบเปนชวง ๆ  ระหวางการสนทนา 
    ค. การเงียบ แตยังมีการส่ือสารทางอารมณ 
    ง. การเงียบ  โดยไมมีการส่ือสารใดๆ   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 10. บอกทักษะการสะทอนกลับ (Reflection Skill) 
ไดถูกตอง 

10. ขอใดสอดคลองกับ ทักษะการสะทอนกลับ  

(Reflection Skill) 
  ก. การเงียบ                                   ข. การสังเกตุ 

  ค. การพูดคุย                                 ง. การคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11. บอกความหมายการซํ้าความ/การทวนความไดถูกตอง 

11. การซํ้าความ/การทวนความ  หมายถึง 

  ก. การพูดซํ้าเพื่อตอกยํ้า           
  ข. การพูดซํ้าเพื่อกอใหคิดสิ่งใหม 
  ค. การเนนเฉพาะหัวขอที่สําคัญ            

  ง. การเนนเนื้อหาทั้งหมด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 12. บอกทักษะการใหกําลังใจไดถูกตอง 

12. ทักษะการใหกําลังใจหมายถึง 

   ก. การพูดหรือแสดงทาทาง เปนกําลังใจ   

   ข. การใหของรางวัล เปนกําลังใจ 
      ค. การใหเกียรติบัตร เปนกําลังใจ     
      ง. การผลประโยชน  เปนกําลังใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 13. บอกทักษะการสรุปความ (Summarizing Skil ) 
ไดถูกตอง 

13. การใชคําพูดส้ัน ๆใหไดใจความสําคัญทั้งหมด เปนทักษะ
ขอใด 
ก. ทักษะการใหกําลังใจ                

ข. ทักษะการสรุปความ 
ค. ทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา  
ง. ทักษะการช้ีผลที่ตามมา  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 14. บอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา  
(Giving Information and Advising Skill) ไดถูกตอง 

14. การส่ือสารทางใดบอกทักษะการใหขอมูลและคําแนะนํา 
ไดถูกตอง 
ก. การส่ือสารจากทาทาง        ข. การส่ือสารจากความคิด 
ค. การส่ือสารทางเอกสาร       ง. การส่ือสารทางวาจา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 15. บอกทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill)
ไดถูกตอง 

15. ทักษะการช้ีผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill)  
จะไดผลอยางไร 

ก. ไดเห็นผลดี และผลเสีย          

ข. ไดเห็นผลดานดี 
ค. ไดเห็นผลดานเสียการส่ือสารทางเอกสาร  
ง. ไมเห็นผลใด ๆ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 16. เขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียนไดถูกตอง 

16. การเขียนแผนภูมิการใหคําปรึกษาผูเรียน  นั้นจะมีการเขียน
แผนภูมิ อยางนอยกี่แผนภูมิ เพื่อครบกระบวนการใหคําปรึกษา
ผูเรียน 

ก. 2 แผนภูม ิ

ข. 3 แผนภูมิ 
ค. 4  แผนภูม ิ 

      ง. 5 แผนภูม ิ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 1.00 
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หลักสูตรฝกอบรม: หลักสูตรฝกอบรมการเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู 

หัวขอเร่ืองการฝกอบรม: การนิเทศการสอน 

 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 1. บอกความหมายของการนิเทศไดถูกตอง 

1. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเก่ียวกับการนิเทศ  
    ก. การใหความชวยเหลือ                      ข. การใหคําแนะนํา   
    ค. การปรับปรุง                                     ง. ถูกทุกขอ  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj2. บอกความหมายของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

2. การนิเทศการสอนผูที่ไดประโยชนสูงสุดคือ 

    ก. ผูเรียน                                                  ข. ผูสอน 

    ค. ผูบริหาร                                               ง. ผูปกครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj3. บอกความสําคัญของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

3. ความสําคัญของการนิเทศการสอนคือ 

    ก. เพื่อยกระดับผูเรียน                

    ข. เพื่อยกระดับผูสอน 

    ค. เพื่อยกระดับสถาบัน               

    ง. เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj4. บอกจุดประสงคของการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

4. ขอใดตอไปนี้ ไมใชจุดประสงคของการนิเทศการสอน 

    ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูสอน    

    ข. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

    ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผูบริหาร    

    ง. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน 

รวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 5. บอกแนวทางการนิเทศการสอนไดถูกตอง 

5. ขอใดตอไปนี้ไมใชแนวทางการนิเทศการสอน  
    ก. การนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลย  

    ข. การนิเทศการสอนแบบบังคับ 

    ค. การนิเทศการสอนแบบยอมรับ 

    ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 6. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบปลอยปละ 

ละเลยไดถูกตอง 

6. ผูสอนไมไดรับการแนะแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 

 ผูสอนสอนไปตามวิธีที่ถนัด ถาไมมีอะไรเกิดขึ้นก็ไมมี 
การ เอาใจใสเรื่องการเรียนการสอน  ตรงกับการนิเทศการสอน 

ขอใด 
    ก. การนิเทศการสอนแบบปลอยปละละเลย  

    ข. การนิเทศการสอนแบบบังคับ 

    ค. การนิเทศการสอนแบบยอมรับ 

    ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 7. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบบังคับได
ถูกตอง 

7. การนิเทศการสอนแบบบังคับ หมายถึง 

    ก. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการจัดการ 

    ข. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนสภาพแวดลอม  

    ค. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการสอนและตัวครู  

    ง. การนิเทศแบบมุงเปล่ียนแปลงการบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 8. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบฝกได 
ถูกตอง 

8. การนิเทศการสอนแบบฝกปฏิบัติ  ผูใดเปนผูฝกอบรม  
    ก. ผูเรียน                                                ข. ผูนิเทศ 

    ค. ผูสอน                                                ง. ผูรับการนิเทศ 

01 +1 +1 +1 +1 4 0.8 

obj 9. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบแนะแนวได
ถูกตอง 

9. การนิเทศการสอนแบบแนะแนวใชหลักการใดในการนิเทศ 

การสอน 
    ก.  หลักการศึกษา                                   ข. หลักการปฏิบัติ 
    ค. หลักการแนะแนว                               ง. หลักการนิเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj 10. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

ประชาธิปไตยไดถูกตอง 

10. ผูนิเทศกวางตนเปนผูรวมงาน ดําเนินงานโดยเคารพใน
สิทธิหนาท่ีและเสมอภาค  สอดคลองกับการนิเทศการสอน
แบบใด 

      ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

      ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
      ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม        

ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj 11. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบ 

วิทยาศาสตรไดถูกตอง 

11. การคนควาวิจัยหาวิธีการสอนที่ดีที่สุด และนําวิธีสอนน้ัน 

มาผลักดันใหครูนําไปใช สอดคลองกับการนิเทศการสอน 

แบบใด 

ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม  

ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj12. บอกความหมายของการนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม  

(Humanistic Supervision)ไดถูกตอง 

12. การนิเทศแบบนี้จะทําใหเกิด ความงอกงามของครูเอง 

 ผูนิเทศกตองมีคุณลักษณะ ทัศนคติ ทักษะ และความเขาใจ 

สอดคลองกับการนิเทศการสอนแบบใด 

ก. การนิเทศการสอนแบบประชาธิปไตย  

ข. การนิเทศการสอนแบบวิทยาศาสตร  
ค. การนิเทศการสอนแบบมนุษยนิยม  

ง. การนิเทศการสอนแบบแนะแนว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ R IOC 

1 2 3 4 5 

obj13. เขียนแบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยม 

ช้ันเรียนไดถูกตอง 

13. แบบบันทึกการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมช้ันเรียนนั้น 

ผูใดเปนผูลงบันทึก 
ก. ผูเรียน                                             ข. ผูนิเทศ 

ค. ผูสอน                                             ง. ผูรับการนิเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

obj14. เขียนแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/ 
การตรวจเยี่ยมหองเรียน ไดถูกตอง 

14. จากแบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจ 

เยี่ยมหองเรียนนั้นจะประกอบไปดวยสวนที่ตองประเมินกี่สวน 
ก. 2 สวน                                               ข. 3 สวน 
ค. 4 สวน                                               ง. 5 สวน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 1.00 
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ตารางที่  9   คะแนนรายการสมรรถนะนํามาตรวจสอบกับลักษณะรายวิชา 
 

รายการสมรรถนะ สมรรถนะ คะแนน 

6 การใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 5 

11 การสอนงานปฏิบตั ิ 11 

14 การประกันคุณภาพการศึกษา 11 

9 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 16 

10 การจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 16 

12 การนิเทศนักศึกษา 16 

3 คุณลักษณะวิชาชีพครู 17 

13 การบริหารจดัการหองเรียนและหองปฏิบัติการ 18 

15 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 22 

2 การวิจัยทางการศึกษา 23 

7 การบริหารจดัการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 31 

1 จิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 32 

8 การพัฒนาส่ือการสอนและวัสดุชวยสอนได 35 

4 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 42 

5 การจัดการเรียนรู 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

375 

ตารางที่  10   ผลการประเมินความสอดคลองของสมรรถนะจากผูเชี่ยวชาญ 
 

รายการสมรรถนะ IOC ผลการประเมิน กลุมที่ 
1. จิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 
    1.1 เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 

    1.2 ชวยเหลือผูเรียนมีความเขาใจการเรียน 

    1.3 สงเสริมเปนกําลังใจใหผูเรยีนมีความต้ังใจในการเรียน 

    1.4 สงเสริมแนะแนวทางใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1 

2. การวิจัยทางการศึกษา 
    2.1 ทําการวิจัยการเรียนการสอน 

    2.2 นําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.3 นําเสนอผลการวิจัย 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1 

3. คุณลักษณะวิชาชีพครู 

    3.1 รับผิดชอบตอหนาที ่
    3.2 มีวิสัยทัศน 
    3.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

1 

4. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
    4.1 วิเคราะหหลักสูตรได 
    4.2 วิเคราะหหลักสูตรจากหนาท่ีและการปฏบิัติงาน 

    4.3 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    4.4 ประเมินผลหลักสูตร 

    4.5 จัดทําหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิตได 
    4.6 จัดทําแผนการสอนรายวิชาได 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

2 
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ตารางที่  10   ผลการประเมินความสอดคลองของสมรรถนะจากผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

รายการสมรรถนะ IOC ผลการประเมิน กลุมที่ 
5. การจัดการเรียนรู 
    5.1 จัดทําแผนการเรียนได 
    5.2 ออกแบบการเรียนรูของผูเรียน 

    5.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 
    5.4 เลือกส่ือที่เหมาะสมตอการเรียนรู 
    5.5 เลือกเทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมตอการเรียน 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

2 

6. การใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 
    6.1 เลือกใชวัสดุครุภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    6.2 บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑได 
    6.3 ซอมแซมครุภัณฑ 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

2 

7. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
    7.1 บริหารจัดการทัง้ในและนอกช้ันเรียน 

    7.2 นําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการ 

    7.3 ประสานงานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 
สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

8. การพัฒนาส่ือการสอนและวัสดุชวยสอนได 
    8.1 พัฒนาส่ือการสอน 

    8.2 พัฒนาวัสดุชวยสอน 

    8.3 สรางส่ือการสอนประเภทชุดทดลองและการปฏบิัติ 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

9. การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

    9.1 แนะแนวและใหคําปรึกษากับผูเรียน 

    9.2 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน 

 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

10. การจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

      10.1 จัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

      10.2 ประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆเพ่ือจัดการศึกษา 

 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

11. การสอนงานปฏิบัต ิ

      11.1 จัดทําแผนการสอนงานปฏิบตั ิ

11.2 ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับงานปฏบิัติ 
11.3 เลือกเทคนิคการสอนปฏบิัตทิี่เหมาะสมกับงานปฏิบัติ 
11.4 ดําเนินการตามแผนการสอนงานปฏบิัติอยางมีประสิทธิภาพ 

      11.5 ประเมินผลการเรียนงานปฏิบตั ิ

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 
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ตารางที่  10   ผลการประเมินความสอดคลองของสมรรถนะจากผูเชี่ยวชาญ  (ตอ) 
 

รายการสมรรถนะ IOC ผลการประเมิน กลุมที่ 
12. การนิเทศนักศึกษา 

12.1 ตดิตอประสานงานสถานศึกษา 
12.2 นเิทศนักศึกษา 
12.3 รายงานผลการฝกงานฝกสอน 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

13.การบริหารจัดการหองเรียนและหองปฏิบตัิการ 

13.1 จัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

13.2 วางผังการจัดการหองเรียนและหองปฏิบตัิการ 

      13.3 บํารุงรักษาเคร่ืองมือเครือ่งจักรของหองเรียนและ 

หองปฏิบัติการ 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

14. การประกันคุณภาพการศึกษา 
14.1 จัดทําแบบประเมินตนเอง 

14.2 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

14.3 นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

3 

15. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
15.1 วัดและประเมนิผลไดตามสภาพจริง 

15.2 วัดและประเมนิผลไดตามเกณฑกําหนด 

15.3 วัดและประเมนิผลไดทั้งภาคทฤษฏีและปฏบิัติ 
      15.4 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงผูเรียนได 

 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

สอดคลอง 

สอดคลอง 
สอดคลอง 

สอดคลอง 

4 
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ตารางที่  11  ผลการประเมินระดับสมรรถนะจากอาจารยผูสอนในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 

รายการสมรรถนะ ( )   S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

1. จิตวิทยาสําหรับครูอาชีวศึกษา 
    1.1 เขาใจธรรมชาติของผูเรียน 

    1.2 ชวยเหลือผูเรียนมีความเขาใจการเรียน 

    1.3 สงเสริมเปนกําลังใจใหผูเรยีนมีความต้ังใจในการเรียน 

    1.4 สงเสริมแนะแนวทางใหคําปรึกษาในการใชชีวิต 

 

4.66 

4.41 

4.63 

4.64 

 

0.48 

0.55 

0.49 

0.48 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

2. การวิจัยทางการศึกษา 
    2.1 ทําการวิจัยการเรียนการสอน 

    2.2 นําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.3 นําเสนอผลการวิจัย 

 

4.60 

4.50 

4.46 

 

0.49 

0.50 

0.50 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

3. คุณลักษณะวิชาชีพครู 

    3.1 รับผิดชอบตอหนาที ่
    3.2 มีวิสัยทัศน 
    3.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 

4.47 

4.40 

4.43 

 

0.50 

0.49 

0.50 

 

มาก 

มาก 

มาก 

4. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
    4.1 วิเคราะหหลักสูตรได 
    4.2 วิเคราะหหลักสูตรจากหนาท่ีและการปฏบิัติงาน 

    4.3 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    4.4 ประเมินผลหลักสูตร 

    4.5 จัดทําหลักสูตรตามความตองการของผูใชบัณฑิตได 
    4.6 จัดทําแผนการสอนรายวิชาได 

 

4.37 

4.33 

4.27 

4.36 

4.43 

4.56 

 

0.52 

0.49 

0.51 

0.50 

0.49 

0.50 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 
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ตารางที่  11  ผลการประเมินระดับสมรรถนะจากอาจารยผูสอนในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ตอ) 
 

รายการสมรรถนะ ( )   S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

5. การจัดการเรียนรู 
    5.1 จัดทําแผนการเรียนได 
    5.2 ออกแบบการเรียนรูของผูเรียน 

    5.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 
    5.4 เลือกส่ือที่เหมาะสมตอการเรียนรู 
    5.5 เลือกเทคนิคการสอนทีเ่หมาะสมตอการเรียน 

    5.6 ดําเนินการตามแผนการเรียนได 

 

4.53 

4.60 

4.46 

4.49 

4.50 

4.33 

 

0.54 

0.48 

0.53 

0.53 

0.50 

0.49 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

6. การใชและบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 
    6.1 เลือกใชวัสดุครุภัณฑไดอยางถูกตองเหมาะสม 

    6.2 บํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑได 
    6.3 ซอมแซมครุภัณฑ 

 

4.30 

4.40 

4.33 

 

0.50 

0.50 

0.50 

 

มาก 

มาก 

มาก 

7. การบริหารจัดการสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนรู 
    7.1 บริหารจัดการทัง้ในและนอกช้ันเรียน 

    7.2 นําเทคโนโลยีมาใชบริหารจัดการ 

    7.3 ประสานงานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

4.40 

4.30 

4.33 

 

0.47 

0.46 

0.49 

 

มาก 

มาก 

มาก 

8. การพัฒนาส่ือการสอนและวัสดุชวยสอนได 
    8.1 พัฒนาส่ือการสอน 

    8.2 พัฒนาวัสดุชวยสอน 

    8.3 สรางส่ือการสอนประเภทชุดทดลองและการปฏบิัติ 

 

4.40 

4.39 

4.49 

 

0.50 

0.49 

0.46 

 

มาก 

มาก 

มาก 

9. การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน 

    9.1 แนะแนวและใหคําปรึกษากับผูเรียน 

    9.2 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูเรียน 

 

4.40 

4.37 

 

0.47 

0.49 

 

มาก 

มาก 
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ตารางที่  11  ผลการประเมินระดับสมรรถนะจากอาจารยผูสอนในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  (ตอ) 
 

รายการสมรรถนะ ( )   S.D. ระดับ
ความสําคัญ 

10. การจัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

      10.1 จัดการศึกษารวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

      10.2 ระสานงานรวมกับหนวยงานตางๆเพ่ือจัดการศึกษา 

 

4.39 

4.49 

 

0.52 

0.50 

 

มาก 

มาก 

11. การสอนงานปฏิบัต ิ

11.1 จัดทําแผนการสอนงานปฏิบตัิ 
11.2 ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับงานปฏบิัติ 
11.3 เลือกเทคนิคการสอนปฏบิัตทิี่เหมาะสมกับงานปฏิบัติ 
11.4 ดําเนินการตามแผนการสอนงานปฏบิัติอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

      11.5 ประเมินผลการเรียนงานปฏิบตั ิ

 

4.40 

4.37 

4.39 

4.49 

4.59 

 

0.55 

0.57 

0.52 

0.61 

0.52 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

12. การนิเทศนักศึกษา  
12.1 ตดิตอประสานงานสถานศึกษา 
12.2 นเิทศนักศึกษา 
12.3 รายงานผลการฝกงานฝกสอน 

 

4.53 

4.40 

4.30 

 

0.53 

0.49 

0.57 

 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

13. การบริหารจัดการหองเรียนและหองปฏิบตัิการ 

13.1 จัดสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

13.2 วางผังการจัดการหองเรียนและหองปฏิบตัิการ 

13.3 บํารงุรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรของหองเรียนและ 

หองปฏิบัติการ 

 

4.31 

4.46 

4.40 

 

0.58 

0.50 

0.57 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

14. การประกันคุณภาพการศึกษา 
14.1 จัดทําแบบประเมินตนเอง 

14.2 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

14.3 นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

4.44 

4.41 

4.43 

 

0.56 

0.55 

0.55 

 

มาก 

มาก 

มาก 

15. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
15.1 วัดและประเมนิผลไดตามสภาพจริง 

15.2 วัดและประเมนิผลไดตามเกณฑกําหนด 

      15.3 วัดและประเมินผลไดทั้งภาคทฤษฏีและปฏบิัต ิ

15.4 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงผูเรียนได 

 

4.41 

4.54 

4.56 

4.73 

 

0.52 

0.53 

0.56 

0.51 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.44 0.51 มาก 
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ตารางที่  13   ผลการประเมินความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการฝกอบรม 
 

รายการประเมิน CVR ผลการประเมิน 

1. แบบประเมินผลการฝกอบรม  1.00 สอดคลอง 
2. แบบประเมินผลการสอน 1.00 สอดคลอง 
3. แบบตดิตามผลการฝกอบรม สําหรับอาจารยพ่ีเลี้ยง 1.00 สอดคลอง 
4. แบบตดิตามผลการฝกอบรม สําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา 1.00 สอดคลอง 

 

ตารางที่   14  ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองภายใน 

 หลักสูตรฝกอบรม 
 

รายการประเมิน IOC ผลการประเมิน 

1. หัวขอเรื่องฝกอบรมสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
3. เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
4. เนื้อหาการฝกอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1.00 สอดคลอง 
5. ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 0.8 สอดคลอง 
6. ส่ือประกอบการอบรมสอดคลองกับเน้ือหาการฝกอบรม 0.8 สอดคลอง 
7. แบบฝกหัดสอดคลองกับหัวขอเรื่องฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
8. แบบฝกหัดสอดคลองกับเนื้อหาการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
9. แบบทดสอบสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1.00 สอดคลอง 
10. แบบทดสอบสอดคลองกับเนือ้หาการฝกอบรม 1.00 สอดคลอง 
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ตารางที่   15  ผลการประเมินความสอดคลองระหวางหัวขอเร่ืองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

รายการประเมิน IOC ผลการประเมิน 

1. จิตวิทยาการเรียนการสอน 0.8 สอดคลอง 
2. การวิเคราะหงาน 0.8 สอดคลอง 
3. การวิเคราะหสมรรถนะ 0.8 สอดคลอง 
4. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 1.00 สอดคลอง 
5. การสรางชุดมอดูลการสอน 1.00 สอดคลอง 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 0.8 สอดคลอง 
7. เทคนิคการสอนปฏิบตัิ   1.00 สอดคลอง 
8. การใหคําปรึกษาผูเรียน 0.8 สอดคลอง 
9. การนิเทศการสอน 1.00 สอดคลอง 

 

ตารางที่  16   ผลการประเมินความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
 

รายการประเมิน IOC ผลการประเมิน 

1. จิตวิทยาการเรียนการสอน 0.8 สอดคลอง 
2. การวิเคราะหงาน 0.8 สอดคลอง 
3. การวิเคราะหสมรรถนะ 1.00 สอดคลอง 
4. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 0.8 สอดคลอง 
5. การสรางชุดมอดูลการสอน 1.00 สอดคลอง 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 0.8 สอดคลอง 
7. เทคนิคการสอนปฏิบตัิ   1.00 สอดคลอง 
8. การใหคําปรึกษาผูเรียน 1.00 สอดคลอง 
9. การนิเทศการสอน 0.8 สอดคลอง 
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ตารางที่  17   ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม ตามความคิดเห็นของ 

 ผูเชี่ยวชาญที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม 
 

 

รายการประเมิน 

คาเฉลี่ย 

( )   

 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน
(S.D.) 

ระดับ 

ความสําคัญ 

1. หลักสูตรสามารถนําไปใชปฏบิัติจรงิได 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
2. หลักสูตรเปนประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรม 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
3.หัวขอเรื่องการฝกอบรมมคีวามครบถวนและครอบคลุมหลักสูตร 4.40 0.548 มาก 
4. หัวขอเรื่องเรียงลําดับไดอยางเหมาะสม 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
5. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมครอบคลุมหัวขอ 4.20 0.447 มาก 
6. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมมีความชัดเจน อานเขาใจงาย 4.40 0.548 มาก 
7. เนื้อหาของหลักสูตรครบถวนและครอบคลุมวัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

4.60 0.548 มากท่ีสุด 

8. เนื้อหาในใบเนื้อหา อานเขาใจงาย และรูปแบบของใบเนื้อหา 
มีความนาสนใจ 

4.20 0.447 มาก 

9. เนื้อหาเหมาะสมกับนักศึกษาทีเ่ขารับการฝกอบรม 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
10. ส่ือการสอน(Power Point) ครอบคลุมเนื้อหา 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
11. ส่ือที่ใชมีความสวยงามนาสนใจ 4.20 0.447 มาก 
12. แบบฝกหัดตรงตามหัวขอเรื่อง 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
13.คําถามมีความชัดเจน เขาใจงายและมีคําตอบท่ีแนนอน 

เพียงคําตอบเดียว 

4.60 0.548 มากท่ีสุด 

14. แบบทดสอบครอบคลุมวัตถปุระสงคเชิงพฤติกรรม 4.20 0.447 มาก 
15. ระยะเวลาการฝกอบรมเหมาะสมกับหลักสูตร 4.80 0.447 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.487 มากท่ีสุด 
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ตารางที่  18   ผลคะแนนการทําแบบฝกหัดของผูเขารับการฝกอบรม  (ทดลองใช) 
 

 1 

(10) 
2 

(10) 
3 

(10) 
4 

(10) 
5 

(10) 
6 

(10) 
7 

(10) 
8 

(10) 
9 

(10) 
รวม 

X 

(90) 
1 9 8 9 7 7 7 8 7 9 71 

2 7 7 9 8 8 7 7 8 9 70 

3 8 7 10 7 7 8 7 8 8 70 

4 10 8 10 8 8 8 9 7 7 75 

5 9 8 9 10 8 7 7 8 9 74 

รวม 43 38 47 40 38 37 38 38 42 361 

ประสิทธิภาพแบบฝกหัดรอยละ 80.22 

 

ตารางที่  18   ผลคะแนนการทําแบบทดสอบของผูเขารับการฝกอบรม  (ทดลองใช) 
 

     หนวยที่ 
 

คนที่ 

1 

(13) 
2 

(20) 
3 

(11) 
4 

(16) 
5 

(14) 
6 

(17) 
7 

(18) 
8 

(16) 
9 

(14) 
รวม 

X 

(139) 
1 9 18 9 12 11 12 12 12 10 105 

2 9 17 7 10 10 13 13 14 9 102 

3 8 19 8 14 10 12 14 12 10 107 

4 10 19 8 15 12 16 17 15 11 123 

5 11 18 9 14 11 16 16 15 11 121 

รวม 47 91 41 65 54 69 72 68 51 558 

ประสิทธิภาพแบบทดสอบรอยละ 80.28 

 

 

 

 

คนที ่

หนวยที ่
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ตารางที่  19   ผลการทดสอบความเช่ือมั่นแบบทดสอบ กรณีนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 5 คน 

 
X Y X2 Y2 XY 

60 59          3,600           3,481           3,540  

61 56          3,721           3,136           3,416  

57 52          3,249           2,704           2,964  

45 44          2,025           1,936           1,980  

54 54          2,916           2,916           2,916  

        277          265         15,511         14,173         14,816  
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ตารางที่  20   ผลคะแนนการทําแบบฝกหัดของผูเขารับการฝกอบรม     
 

   หนวยที่ 
 

คนท่ี 

1 

(10) 
2 

(10) 
3 

(10) 
4 

(10) 
5 

(10) 
6 

(10) 
7 

(10) 
8 

(10) 
9 

(10) 
รวม 

X 

(90) 
1 8 7 8 6 6 8 8 8 8 67 

2 6 6 7 7 9 8 8 8 7 66 

3 7 6 7 8 8 8 7 6 9 66 

4 8 6 8 9 8 8 7 8 7 69 

5 6 8 9 8 9 7 7 8 9 71 

6 8 8 8 9 9 9 9 8 8 76 
7 6 7 8 8 7 8 8 8 8 68 
8 8 8 8 9 9 9 7 8 8 74 
9 6 8 9 8 8 6 8 8 9 70 
10 6 8 9 7 8 8 7 10 8 71 
11 8 7 9 9 8 8 9 9 8 75 
12 8 8 6 10 8 8 8 10 9 75 
13 8 8 10 8 10 8 9 9 8 78 
14 10 9 10 8 10 10 8 10 9 84 
15 10 8 8 10 10 10 8 10 9 83 
รวม 113 112 124 124 127 123 118 128 124 1093 

ประสิทธิภาพแบบฝกหัดรอยละ 80.96 
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ตารางที่  20   ผลคะแนนการทําแบบดสอบของผูเขารับการฝกอบรม     
 

    หนวยที่ 
 

คนที่ 

1 

(50) 
2 

(50) 
3 

(50) 
4 

(50) 
5 

(50) 
6 

(50) 
7 

(50) 
8 

(50) 
9 

(50) 
รวม 

X 

(450) 
1 36 36 34 40 40 38 38 38 46 344 

2 38 44 38 38 40 38 36 38 42 352 

3 42 36 38 40 42 44 44 40 40 366 

4 38 40 42 38 38 40 40 38 40 354 

5 38 44 38 40 38 40 40 38 40 356 

6 36 40 40 42 42 38 40 36 36 350 
7 38 44 40 42 40 42 38 42 40 366 
8 40 36 44 40 44 40 40 40 46 382 
9 38 40 38 42 44 40 44 42 40 368 
10 44 42 44 44 40 40 42 40 46 382 
11 42 40 42 44 44 36 40 40 40 368 
12 40 46 40 44 40 40 38 44 42 374 
13 44 46 46 40 46 42 42 46 44 396 
14 42 40 40 44 40 40 46 40 42 374 
15 44 46 42 44 46 44 40 44 46 396 
รวม 600 620 606 622 624 602 608 604 630 5516 

ประสิทธิภาพแบบทดสอบรอยละ 81.71 
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ตารางที่  21  ผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพครู   
 

 

รายการประเมิน   
ขั้นตอนการใชจริง 

( )   (S.D.) ระดับ 

ความสําคัญ 

1. หัวขอการฝกอบรมมคีวามนาสนใจและสอดคลองกับหลักสูตร 4.60 0.548 มากท่ีสุด 
2. เนื้อหาการฝกอบรมแตละหัวขอเรื่องมีความเหมาะสม 4.20 0.447 มาก 

3. เนื้อหาหลักสูตรตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 4.80 0.447 มากท่ีสุด 
4. ความเหมาะสมของวิทยากรฝกอบรมในภาพรวม 4.60 0.548 มากท่ีสุด 

5. อาจารยอธิบายเนื้อหาชัดเจน ตามลําดับเนื้อหา 4.40 0.548 มาก 

6.อาจารยเปดโอกาสใหผูเขาอบรมสอบถามและตอบปญหาขอคําถามได
ชัดเจน 

4.80 0.447 มากท่ีสุด 

7. เอกสารประกอบการฝกอบรมอานเขาใจงาย 4.40 0.548 มาก 

8. ส่ือที่ใชในการฝกอบรมมคีวามเหมาะสมกับเนื้อหา 4.60 0.548 มากท่ีสุด 

9. สภาพของหองที่ใชฝกอบรมมคีวามเหมาะสม 3.40 0.548 ปานกลาง 

10. โสตทัศนูปกรณมีความครบถวนสมบูรณใชงานไดดี 3.80 0.447 มาก 

11. แบบฝกหัดและใบงานในแตละหัวขอเร่ืองชวยใหมคีวามรูและทักษะ 

เพิ่มมากข้ึน 

4.80 0.447 มากท่ีสุด 

12. แบบทดสอบหลังการฝกอบรมมีความเหมาะสม 4.20 0.447 มาก 

13. ระยะเวลาท่ีใชในการฝกอบรมมีความเหมาะสม 3.60 0.894 ปานกลาง 

14. หลังจากไดรับการอบรมไดรบัความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตร 

และชุดฝกอบรมเพ่ือสอนการสรางชุดมอดูลการสอนงานฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

4.80 0.447 มากท่ีสุด 

15. หลังจากไดรับการอบรมไดรบัความรูและทักษะในการจัดทําหลักสูตร 

และชุดฝกอบรมเพ่ือสอนการสรางชุดมอดูลการสอนงานฏิบัติไดจริง 

4.60 0.548 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.373 0.523 มาก 
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ตารางที่   22  ผลการประเมินการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 (ในสวนของอาจารยพี่เลี้ยง) 

 

รายการประเมิน   
ขั้นตอนการใชจริง 

( )   (S.D.) ระดับ 

ความสําคัญ 

1. มีความกระตือรือรนในการจัดทําการการสอนงานปฏิบตัิมากข้ึน 4.42 0.51 มาก 
2.มีการคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อสรางชุดการสอนงานปฏบิัติมากข้ึน 4.83 0.39 มากท่ีสุด 

3. มีความรับผิดชอบในการสรางชุดการสอนงานปฏบิัติเปนอยางดี 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

4. มีความต้ังใจในการสรางชุดการสอนงานปฏบิัตเิปนอยางดี 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

5. สรางชุดการสอนงานปฏิบัตเิปนประจําสม่ําเสมอ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 

6. มีลําดับขั้นตอนในการสรางชุดการสอนงานปฏิบตั ิ 4.92 0.29 มากท่ีสุด 

7. ลดปญหาใหกับผูเรียนในดานฝกปฏบิัต ิ 4.08 0.29 มาก 

8. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในหนวยงานมากข้ึน 4.42 0.51 มาก 

9. สามารถนําความรูและทักษะทีไ่ดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช 
กับวิชาปฏิบัติอื่น ๆ ไดเปนอยางดี 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

10.ภาพรวมหลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะวิชาชีพครูในการสอนงานปฏบิัต ิ มีประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การปฏิบัตงิาน 

4.92 0.29 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.62 0.42 มากท่ีสุด 
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ตารางที่   23   ผลการประเมินการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
(ในสวนของนักศึกษาอาชีวศึกษา) 
 

 

รายการประเมิน   
ขั้นตอนการพัฒนา 

( )   (S.D.) ระดับ 

ความสําคัญ 

1. ผูสอนเตรียมความพรอมของเอกสารประกอบการสอนไดเปนอยางดี 4.47 0.514 มาก 

2. ผูสอนเตรียมความพรอมของสือ่และอุปกรณประกอบการสอนได 
เปนอยางดี 

4.59 0.493 มากท่ีสุด 

3. ผูสอนงานอธิบายเนื้อหาตามลําดับขัน้ตอน มีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.47 0.501 มาก 

4. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเขารับการสอนงานซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไดอยางทั่วถึง 

4.74 0.470 มากท่ีสุด 

5. ผูสอนสามารถตอบขอคําถามและปญหาตาง ๆ ในการปฏบิัติงานได 
อยางชัดเจน 

4.58 0.616 มากท่ีสุด 

6. ผูสอนงานมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเขารับการสอนงาน 4.73 0.444 มากท่ีสุด 

7. ผูสอนประเมินผลผูเขารับการสอนงานอยางถูกตองและเท่ียงตรง 4.50 0.712 มากท่ีสุด 

8. ผูสอนใชเวลาการสอนเหมาะสมกับหัวขอเรื่องในการสอนงานปฏิบัติ 4.35 0.837 มาก 

9. ความรูและทักษะที่ไดรบัจากการสอนงานตรงตามลักษณะของวิชาปฏิบัต ิ 4.74 0.455 มากท่ีสุด 

10. ความรูและทักษะที่ไดรับจากการสอนสามารถนําไปใชในการทํางานได 
อยางถูกตอง 

4.75 0.433 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.59 0.547 มากท่ีสุด 
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ตารางที่    24  ผลการประเมินการสอนงานปฏิบัติ ของนักศึกษาครุศาสตรอุตสาหกรรม  
(ในสวนของอาจารยนิเทศก) 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น/เหมาะสม รวม
คะแนน 

 

คา 
เฉลี่ย
( ) 

SD มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

การสอนงานปฏิบตั ิ         

1. การจัดทําแผนการสอนงาน
ปฏิบตั ิ

5     25 5.00 0 

2. การออกแบบกิจกรรมให
เหมาะสมกับงานปฏบิัต ิ

4 1    24 4.80 0.447 

3. การเลือกเทคนิคการสอนปฏิบตัิ
ที่เหมาะสมกับงานปฏิบัต ิ

3 2    23 4.60 0.548 

4. การดําเนินการตามแผนการสอน
งานปฏบิัติอยางมีประสิทธิภาพ 

3 2    23 4.60 0.548 

5. การประเมินผลการเรียนงาน
ปฏิบตั ิ

3 2    23 4.60 0.548 

รวม       4.72 0.458 

การนิเทศนักศึกษา           

1. การติดตอประสานงาน
สถานศึกษา 2 3    22 4.40 0.548 

2. การนิเทศนักศึกษา 4 1    24 4.80 0.447 

3. การรายงานผลการสอน 3 2    23 4.60 0.548 

รวม       4.60 0.507 

การแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน           

1. การแนะแนวและใหคําปรึกษา
กับผูเรียน 

5     25 5.00 0 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาผูเรียน 

3 2    23 4.60 0.548 

รวม 35 15    235 4.80 0.422 

รวม 3 สมรรถนะ 35 15    235 4.70 0.463 
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