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สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ โครงการพัฒ นาหลักสูตรและพัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึกษาโดยยึ ดถือภารกิจและพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความ
ร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่ มีคุณภาพ เน้น
การพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส าหรับ ผู้ ส อนระดับ มั ธยมศึ กษาจะสามารถนาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อการพั ฒ นาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยต่อไป
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3 | ห น้ า

T E P E - 02103

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

รำยละเอียดหลักสูตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
อธิบายความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ การสอนที่ใช้กับ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
2. ยกตัวอย่างแนวทางการสอน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้
3. อธิบายลักษณะ และเทคนิคของความคิดสร้างสรรค์ได้
4. บอกกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
5. อธิบายขั้นตอนของการจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐานได้
6. บอกลักษณะสาคัญของการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ได้
7. ระบุขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้
8. อธิบายรูปแบบการสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
9. บอกลักษณะสาคัญของการสอนการทาโครงงานอาชีพได้
10. อธิบายรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้
11. บอกลักษณะสาคัญของการการประเมินตามสภาพจริง และเกณฑ์การให้ คะแนนได้
สำระกำรอบรม
ตอนที่ 1 ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
ตอนที่ 4 การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล
กิจกรรมกำรอบรม
1. ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากใบความรู้
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
5. ทาใบงาน/กิจกรรมที่กาหนด
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจาหลักสูตร
8. ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
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สื่อประกอบกำรอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
สนทนา
บรรณำนุกรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส านั กวิช าการและมาตรฐานการศึ กษา ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นายอะกีบ สะไหน ศน.สานักงานเขตพื้นฐานการศึกษา สมุทรปราการเขต 1
http://www.gotoknow.org/blog/thinkageeb/127181
http://www.seal2thai.org/kru/kru021.htm)
http://site.google.com/site/krunoinetwork/khwam-khid-srangsrrkh-kab-kar-reiyn-ru
สุรเชษฐ์ ไชยอุปละ อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ชานาญโครงการเทคโนโลยี สสวท.
http://designtechnology.ipst.ac.th/index.php/?option=com_content&view=article&id=69
&Itemid=108
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หลักสูตร TEPE-02103
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 ลักษณะและควำมสำคัญของวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1.1 ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1.2 แนวทางการสอน / กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด
1. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิชาที่สอนโดยองค์รวมเกี่ยวกับการพัฒ นาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะพื้นฐาน ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ นา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในสังคมไทย
และสากล มี ทั ก ษะในการทางาน เห็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระการเรียนรู้ 4
สาระ คือ สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 การอาชีพ
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
2. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างแนวทางการสอน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้
ตอนที่ 2 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยกระบวนกำรเทคโนโลยี
เรื่องที่ 2.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เรื่องที่ 2.2 ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
แนวคิด
1. เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถสอนกันได้ ความคิดนั้นต้อง
ประกอบด้ ว ย ความคล่ อ งแคล่ ว ในการคิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม ความยื ด หยุ่ น ของการคิ ด และความ
ละเอียดลออในการคิดที่ต้องอยู่กับความพยายามและการฝึกฝนในการคิดจินตนาการเพื่อให้การคิด
เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ดังนั้นการที่จะสอนเพื่อให้เกิดการคิดสร้างสรรค์นั้น ต้อง
ไม่ ลื ม ว่ า ภาวะความรู้ สึ ก ปลอดภั ย มี อิ ส ระในการที่ จ ะแสดงออกเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ สรุ ป ได้ ดั งนี้ 1.
ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอย่าง 2. ความสามารถและการ
แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกัน 3. ความอิสรเสรีในการคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่สาคัญมากและจะมีผลต่อสุขภาพจิตด้วย 4. เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเชื่อมสถานการณ์เรียน
รู้อยู่ในสภาวะสร้างสรรค์
2. เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ยังมีอีกหลายวิธีซึ่งต้องนามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวผู้เรียน ให้
เด็กๆ ได้ฝึกการเป็นนักคิดที่มีความสร้างสรรค์ในเชิงบวก และสร้างสิ่งใหม่ๆ
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วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ และเทคนิคของความคิดสร้างสรรค์ได้
2. ผู้เรียนสามารถบอกกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
ตอนที่ 3 กำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้
เรื่องที่ 3.1 การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
เรื่องที่ 3.2 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
เรื่องที่ 3.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
แนวคิด
1. การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชี พ และเทคโนโลยี มี ขั้ น ตอนคื อ 1. วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3. เขียนคาอธิบายรายวิชา 4. จัดทาโครงสร้างรายวิชา 5. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งภาคเรียน
ตามโครงสร้าง 6. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. ลักษณะสาคัญของการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ คือ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสาคัญ /ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะ
การคิด) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล
3. กระบวนการออกแบบการวางแผนของครูผู้ ส อนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่ องกัน ทั้ ง 3 ขั้น ตอน คือ ขั้น ตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมายที่พึ งประสงค์ ขั้นตอนที่ 2 การ
ก าหนดหลั ก ฐานที่ แ สดงว่า ผู้ เรี ย นได้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ พึ งประสงค์ ขั้ น ตอนที่ 3 การวางแผนจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการ
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐานได้
2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญของการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ได้
3. ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้
ตอนที่ 4 กำรสอนที่ใช้กับวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 4.1 รูปแบบการสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 4.2 การสอนการทาโครงงานอาชีพ
แนวคิด
1. การสอนวิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้เน้นทั้งผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมเรียน จึงมีรูปแบบการสอนแบบต่างๆ ที่นามาใช้
ได้แก่ การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม การสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสาธิต
การสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือการสอนแบบปฏิบัติการ และการสอนแบบอิงประสบการณ์
2. โครงงานมีความสาคัญ มากทาให้ ผู้ศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนทางานอย่างมี
ระบบ เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายโดยนาเอาความรู้ต่างๆ มาพัฒนา คิดปรับปรุง แก้ไข สร้างสรรค์
งานจนนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะจะทา
ให้ตัวนักเรียนได้รับความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากบทเรียนในหลักสูตรรู้จักการทา
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งานที่เป็นระบบระเบียบ มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นขั้นตอนสามารถประเมินผลตนเองได้เป็น
ระยะ เน้นการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบการสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้
2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญของการสอนการทาโครงงานอาชีพได้
ตอนที่ 5 กำรวัดและประเมินผล
เรื่องที่ 5.1 การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เรื่องที่ 5.2 การประเมินตามสภาพจริง
แนวคิด
1. การวัดและประเมินผลเป็นส่วนสาคัญของการจัดการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละ
คนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีลักษณะสาคัญ คือ เน้นการประเมินที่ดาเนินการไปพร้อมๆ กับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ เน้นการ
พัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน เน้นใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เน้นคุณภาพผลงาน
ของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมินด้าน
ความคิด เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
2. การประเมิน ตามสภาพจริงเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน สามารถวัดและ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนได้ เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบันของ เป็น
การผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็นจริง ใช้การประชุมระหว่างกลุ่มในการประเมิน ดาเนินการไปพร้อมกับ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินตนเอง และควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การ
ประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้
2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะสาคัญของการการประเมินตามสภาพจริง และเกณฑ์การ
ให้คะแนนได้
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ตอนที่ 1 ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่ อ งที่ 1.1 ลั ก ษณะและความส าคั ญ ของวิ ช าการงานอาชี พ และ
เทคโนโลยี
การมี อ าชี พ และหน้ า ที่ ก ารงานที่ ดี สามารถเลี้ ย งตนเองและครอบครั ว ได้ ย่ อ มเป็ น ที่
ปรารถนาของทุกคน อาชีพจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการประกอบ
อาชีพ ที่ สุ จ ริต มั่น คง และเป็ น สั มมาอาชีพ ย่ อมท าให้ ชีวิต มีค วามสุ ข ไม่ พ บกับ ความเดื อดร้อ นใน
ภายหลัง ดังนั้นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงเป็ นเรื่องที่ใกล้ตัว มีความสาคัญในชีวิตที่ทุกคน
จาเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ไว้ เพื่อเตรียมความพร้อม การปรับตัว และการแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด และยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
ลักษณะของวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นวิชาที่สอนโดยองค์รวมเกี่ยวกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านทั ก ษะพื้ น ฐาน ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต และรู้ เท่ าทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ นา
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันในสังคมไทย
และสากล มี ทั ก ษะในการท างาน เห็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ควำมสำคัญของวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒ นาให้ผู้เรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นาความรู้
เกี่ ย วกั บ การด ารงชี วิต การอาชี พ และเทคโนโลยี มาใช้ ป ระโยชน์ ในการท างานอย่างมีค วามคิ ด
สร้างสรรค์ แข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน มีเจตคติ
ที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
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ตอนที่ 1 ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1.2 แนวทางการสอน / กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระการเรียนรู้ 4 สาระ คือ สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว เป็น
สาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจ
ที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน
เพื่ อให้ ค้ น พบความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของตนเอง สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนา
ความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดารงชีวิต สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 การอาชีพ เป็น
สาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จาเป็นต่ออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ เจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยี ได้เหมาะสม เห็ นคุณค่าของอาชีพสุ จริต และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ
แนวทำงกำรสอน/กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว สอนในเรื่องเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวันเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
งานธุรกิจ และงานอื่น ๆ เน้นการปฏิบัติจริงจนนักเรียนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน
เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
เจตคติ และลักษณะนิสัยในการทางาน ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน
อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลารอบคอบ ปลอดภัย คุ้มค่า ยั่งยื น สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท
ช่ว ยเหลื อ ตนเอง ท างานบรรลุ เป้ าหมาย ท างานถู ก วิธี ท างานเป็ น ขั้ น ตอน ท างานเป็ น ระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการที่ใช้ เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทางาน เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนเกิดทักษะการทางานเป็นกลุ่ม รู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม สามารถจัดระบบงานและระบบ
คนเพื่ อให้ ทางานสาเร็ จตามเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ แสวงหาข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ มีวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
สอนในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการที่เป็นขั้นตอน เพื่ออธิบายและสื่ อสารให้ผู้อื่นเข้าใจและนาไปใช้ในการออกแบบก่อน
การสร้างชิ้น งาน การเลื อกใช้เทคโนโลยี อย่างมี คุณ ธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี ต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นความปลอดภัยในการทางาน
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สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สอนในเรื่องเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แ วร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรแกรมอรรถประโยชน์ โพรโตคอล โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาวิทยาการที่
ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทาให้สารสนเทศมี
ประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น ให้ได้ สารสนเทศหรือความรู้ที่นามาใช้ในการตัดสินใจหรือ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
สาระที่ 4 การอาชีพ
สอนในเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในอาชีพ เป็นการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีทั กษะการทางานอาชีพ เห็น
คุณ ค่าของงานอาชีพสุ จ ริต และเห็ น แนวทางในการประกอบอาชีพ เข้าใจสถานการณ์ แรงงานใน
ปัจจุบัน โดยเน้นทักษะที่จาเป็นต่อการอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
สรุป
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นาความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการท างานอย่ างมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ แข่ งขั น ในสั งคมไทยและสากลได้ เห็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข แบ่งออกได้เป็น 4 สาระ คือ สาระที่ 1 การดารงชีวิตและ
ครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1
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ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
เรื่องที่ 2.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม
โดยสามารถนาไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนาไปสู่การ
คิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่ นอกจากลักษณะการคิดสร้างสรรค์
ดังกล่าวนี้แล้ว ยังสามารถมองความคิดสร้างสรรค์ในมิติที่กว้างขึ้น เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ หรือ
การเล่นกีฬาที่ต้องสร้างสรรค์รูปแบบเกมให้หลากหลาย ไม่ซ้าแบบเดิมเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ทันเป็นต้น ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะการคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาการ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative thinking)
ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มักจะอยู่บนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ โดยที่บุคคล
สามารถเชื่ อ มโยงน าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ดี ซึ่ ง หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดมาตรฐานตัวชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีไว้หลายประการ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ควรจะประกอบด้วย 3 ประการคือ
1. สิ่งใหม่ (New, Original) เป็นการคิดที่แหวกวงล้อมความคิดที่มีอยู่เดิม ที่ไม่เคยมีใครคิด
ได้มาก่อน ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร แม้กระทั่งความคิดเดิมๆ ของตนเอง
2. ใช้การได้ (Workable) เป็นความคิดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้ง และสูงเกินกว่าการ
ใช้เพียง “จินตนาการเพ้อฝัน ” คือ สามารถนามาพัฒ นาให้เป็นจริง ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการคิดได้เป็นอย่างดี
3. มีความเหมาะสม เป็นความคิดที่สะท้อนความมีเหตุมีผล ที่เหมาะสม และมีคุณค่า ภายใต้
มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
การที่คนเราจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ตามลักษณะที่กล่าวมานั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพการ
ทางาน และการพัฒนาของสมอง ซึ่งสมองของคนเรามี 2 ซีก มีการทางานที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้าย
ทาหน้าที่ในส่วนของการตัดสินใจ การใช้เหตุผล สมองซีกขวาทาหน้าที่ในส่วนของการสร้างสรรค์ แม้
สมองจะทางานต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมองทั้งสองซีกจะทางานเชื่อมโยงไปพร้อมกัน ใน
แทบทุกกิจกรรรมการคิด โดยการคิดสลับไปมา เช่น การอ่านหนังสือ สมองซีกซ้ายจะทาความเข้าใจ
โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ ขณะเดียวกัน สมองซีกขวาก็จะทาความเข้าใจเกี่ยวกับลีลาการ
ดาเนินเรื่อง อารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อเขียน ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆ กัน
ไม่สามารถแยกพัฒ นาในแต่ละด้านได้ การค้นพบหน้าที่ที่แตกต่างกันของสมองทั้งสองส่วน ช่วยให้
สามารถใช้ประโยชน์จากสมองได้มากขึ้น ในการพัฒนาสมองของผู้เรียน ให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ผ่านการจัดการเรียนการสอนนั้น ควรจัดอย่างสมดุลให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปด้วยกัน
ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลในการคิด และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เอน
เอียงไปในหลักการเหตุผลมากเสียจนติดอยู่ในกรอบของความคิดแบบเดิม และไม่ใช่การคิดด้วยการ
จินตนาการเพ้อฝันมากเกินไป จนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างความฝันกับความสมเหตุสมผล ซึ่งจะ
ทาให้ไม่สามารถนามาปฏิบัติให้เป็นจริงได้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการคิดสร้างสรรค์ จึงพึ่งพาทั้งสมองซีก
ซ้ายและซีกขวาควบคู่กันไป
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ลักษณะควำมคิดสร้ำงสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็ นลั กษณะความคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือการคิด
หลายๆ แง่ห ลายๆ ทาง คิ ด ให้ ม ากที่ สุ ด เท่ าที่ นึ ก ได้ เป็ น การมองปั ญ หาในแนวกว้ างเหมื อ นกั บ
แสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี ออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะเป็นคนที่มี
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดของคนธรรมดา
ทั่วๆ ไป
2. มีความยืดหยุ่น (Flexibility) คือมีความสามารถในการคิดหาคาตอบได้หลายทิศทางหลาย
แง่หลายมุม
3. มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว (Elaboration) คื อ มี ค วามสามารถในการคิ ด หาคาตอบได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้คาตอบมากที่สุดในเวลาที่จากัด
4. มีความคิดละเอียดลออ คือการคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้
ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในการพัฒ นาสมองของผู้เรียนให้ ใช้ ได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการจัดการเรียนการสอนนั้น
ควรจัดอย่างสมดุล ให้มีการพัฒ นาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาไปด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความสมดุลในการคิด และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เอนเอียงไปในหลักการเหตุผลมาก
เสียจนคิดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิ ม ยุคอนาคตนั้น การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่เร็ว
มากขึ้น เพราะมีการสื่อสารความคิด และความรู้สึกกันได้อย่างง่ายดาย และอย่างกว้างขวาง ด้วย
วิทยาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้มีการก่ายกันขึ้นไปบนฐานความรู้ ที่นับวันฐานนั้นจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น คนที่ได้รับการยอมรับอย่างโดดเด่น จึงต้องเป็นคนที่คิด และทาต่างจากคนอื่นทั่วไป นั่น
คือ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต่องานที่ต้องการความแปลกแตกต่าง เช่น ธุรกิจ ต้องการสร้าง
จุดขายสินค้า หรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าอยู่เสมอ องค์กรต่างๆ ต้องการการปฏิรูปภายใน ภาพรวม
ระดับประเทศ ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิรูปครบวงจร ทั้งประเทศ เป็นต้น กิจการเหล่านี้
ล้วนต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น
เทคนิคกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถสอนกันได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคลในการแสดงออกทางความคิดหรือการกระทาที่เกิดจากการ
เรียนรู้ และการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน และทาให้เกิดเป็นผลงาน
หรือผลผลิตที่มีลักษณะแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งความคิดนั้นต้องประกอบด้วย ความคล่องแคล่วในการคิด
ความคิดริเริ่ม ความยืดหยุ่นของการคิด และความละเอียดลออในการคิดที่ต้องอยู่กับความพยายาม
และการฝึ กฝนในการคิด จิ น ตนาการเพื่อ ให้ การคิดเป็ นไปในทางที่ส ร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์
เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถสอนกันได้ ดังนั้นการที่จะสอนเพื่อให้เกิด
การคิดสร้างสรรค์นั้น ผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่า ภาวะความรู้สึกปลอดภัยมีอิสระในการที่จะแสดงออกเป็น
สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน สรุปได้ดังนี้
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1. ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้กับทุกคน และทุกวัยในบางสิ่งบางอย่าง
2. ความสามารถและการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกัน
3. ความอิสรเสรีในการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สาคัญมากและจะมีผลต่อสุขภาพจิตด้วย
4. เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเชื่อมสถานการณ์เรียนรู้อยู่ในสภาวะสร้างสรรค์
กำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรียนเพื่อควำมคิดสร้ำงสรรค์
แบ่งประเภทของบรรยากาศออกเป็น 3 ประเภท
1. บรรยากาศด้านกายภาพ คือ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้ องเรียน เช่น การจัดที่นั่ง
สาหรับเด็กควรมีลักษณะยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดไม่ควรยึดติดกับรูปแบบๆ
เดียว และในการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ควรมีความแปลกใหม่มีคุณค่า และท้าทายให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออกอย่างกว้างขวาง
2. บรรยากาศด้านสมอง เป็ น บรรยากาศที่ เกี่ ยวกับ การจัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อกระตุ้น ให้
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา คิดหาเหตุผล คิดยืดหยุ่น คิดแปลกใหม่ คิ ดจินตนาการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้
อาจนาการใช้การทายปัญหาพาสนุกเข้ามาใช้ในชั้นเรียนได้ เช่น ปัญหาพาสนุกเกี่ยวกับ ตัวเลข ภาษา
หรือรูปภาพและสัญลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์ได้เป็น
อย่างดี
3. บรรยากาศด้านอารมณ์ เป็นบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึก มี
คุณ ค่า มีพลั ง รู้ สึกว่าตนเองเป็ น ส่ วนหนึ่งของกลุ่ ม เคารพตนเองและผู้ อื่น การท าให้ นั กเรียนเกิด
ความรู้สึกดังกล่าว ครูควรต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน ใจกว้าง รับฟังปัญหา ให้ความรู้สึกอบอุ่นและ
เป็นกันเองกับนักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างกว้างขวาง
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้น ครูจะนาเทคนิควิธีการต่างๆมา
กระตุ้นให้เกิดนิสัยและเจตคติในทางสร้างสรรค์แก่ผู้เรียน ด้วยการหาแนวทางที่จะส่ งเสริมความคิด
ให้แก่ผู้เรียนได้ ดังแนวคิดต่อไปนี้
Davis (1973) ได้รวบรวมแนวคิดของนักจิตวิทยา และนักการศึกษาที่กล่าวถึงเทคนิคในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกฝนบุคคลทั่วไปให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงขึ้น เทคนิคเหล่านี้ได้แก่
การระดมสมอง (Brainstorming) หลักการสาคัญของการระดมสมอง คือ การให้โอกาสคิด
อย่างอิสระ โดยเลื่อนการประเมินความคิดออกไป ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในระหว่างที่มีการคิด การ
วิจารณ์หรือประเมินผลใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างการคิด จะเป็นสิ่งขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
จุดประสงค์ของการระดมสมองก็เพื่อจะนาไปสู่การที่สามารถแก้ปัญหาได้ Alex Osborn เป็นผู้คิด
เทคนิคนี้ขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ตัดการวิจารณ์ออกไป ช่วยให้เกิดการรับรู้โดยมีสถานการณ์ที่สร้างสรรค์ซึ่งจาเป็นต่อ
การเกิดจินตนาการ
ขั้นที่ 2 ให้อิสระ ยิ่งมีความคิดที่กว้างไกลมากเท่าใดก็ยิ่งดี เพราะเป็นไปได้ว่าความคิดที่ดูไร้
สาระอาจจะนาไปสู่บางสิ่งที่มีจินตนาการได้
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ขั้นที่ 3 ต้องการปริมาณ ขั้นนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการระดมสมอง ยิ่งมาก
ความคิดก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพบความคิดดีๆ ได้มากขึ้น
ขั้นที่ 4 การผสมผสานและปรับปรุงความคิด นั่นคือ การขยายความคิดให้กว้างออกไป ใน
ระหว่างการอภิปรายนักเรียนจะพิจารณาความคิดของตนเองและเพื่อนตามลาดับ
กำรสอนของครูเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในการสอนของครู เพื่อพั ฒ นาความคิดสร้างสรรค์ ควรจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการที่
เหมาะสม ดังนี้
1. การสอน (Paradox) หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดที่ขัดแย้งใน
ตัวมันเอง ความคิดเห็นซึ่งค้านกับสามัญสานึก ความจริงที่สามารถเชื่อถือหรืออธิบายได้ ความเห็น
หรือความเชื่อที่ฝังใจมานาน ซึ่งการคิดในลักษณะดังกล่าว นอกจากเป็นวิธีก ารฝึกประเมินค่าระหว่าง
ข้อมูลที่แท้จริงแล้ว ยังช่วยให้คิดในสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมี เป็นการฝึกมองรูปแบบเดิม
ให้ แตกต่ างออกไป และเป็ น การส่ งเสริมความคิด เห็ น ไม่ให้ คล้ อยตามกัน (Nonconformity) โดย
ปราศจากเหตุผล ดังนั้นในการสอนของครูจึงควรกาหนดให้นักเรียนรวบรวมข้อคิดเห็นหรือคาถามแล้ว
ให้นักเรียนแสดงทักษะด้วยการอภิปรายโต้วาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อยได้
2. การพิจารณาลักษณะ (Attribute) หมายถึง การสอนให้คิดพิจารณานักเรียนในลักษณะ
ต่างๆ ที่ป รากฏอยู่ ทั้งของมนุ ษย์ สั ตว์ สิ่งของในลั กษณะที่แปลกแตกต่างกว่าที่ เคยคิด รวมทั้งใน
ลักษณะที่คาดไม่ถึง
3. การเปรี ย บเที ย บอุ ป มาอุ ป มั ย (Analogies) หมายถึ ง การเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ของหรื อ
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันหรือตรงกันข้ามกัน อาจเป็นคาเปรียบเทียบ คาพังเพย สุภาษิต
4. การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริง (Discrepancies) หมายถึง การแสดงความ
คิดเห็นบ่งชี้ถึงสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง ผิดปกติจากธรรมดาทั่วไป หรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์
5. การใช้คาถามยั่วยุหรือกระตุ้นให้ตอบ (Provocative Question) หมายถึง การตั้งคาถาม
แบบปลายเปิดและใช้คาถามที่ยั่วยุ เร้าความรู้สึกให้ชวนคิดค้ นคว้า เพื่อความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. การเปลี่ ย นแปลง (Example of change) หมายถึง การฝึ ก ให้ คิ ดถึ งการเปลี่ ยนแปลง
ดัดแปลงการปรั บ ปรุงสิ่ งต่ างๆ ที่ คงสภาพมาเป็ น เวลานานให้ เป็ น ไปในรูป อื่น และเปิ ดโอกาสให้
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ อย่างอิสระ
7. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ (Exchange of habit) หมายถึง การฝึกให้นักเรียนเป็นคนมี
ความยืดหยุ่น ยอมรับความเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมั่นต่างๆ เพื่อปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ ได้ดี
8. การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม (An organized random research) หมายถึง การฝึก
ให้นักเรียนรู้จักสร้างสิ่งใหม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมที่
เคยมี แต่พยายามพลิกแพลงไปจากเดิม
9. ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล (The skill of search) หมายถึง การฝึกเพื่อให้นักเรียนรู้จักหา
ข้อมูล
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10. การค้ น หาค าตอบที่ ก ากวมไม่ ชั ด เจน (Tolerance for ambiguity) เป็ น การฝึ ก ให้
นักเรียนมีความอดทนและพยายามที่จะค้นคว้าหาคาตอบต่อปัญหาที่กากวม สามารถตีความเป็นสอง
นัย ลึกลับ รวมทั้งท้าทายความคิด
11. การแสดงออกจากการหยั่งรู้ (Invite expression) เป็นการฝึกให้ รู้จักแสดงความรู้สึ ก
และความคิดที่เกิดจากสิ่งเร้าอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า
12. การพั ฒ นาตน (Adjustment for development) หมายถึ ง การฝึ ก ให้ รู้จั ก พิ จารณา
ศึกษาดูความล้มเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แล้วหาประโยชน์จากความผิดพลาดนั้น
หรือข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนนาไปสู่ความสาเร็จ
13. ลั ก ษณะบุ ค คลและกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creative person and creative)
หมายถึง การศึกษาประวัติบุ คคลสาคัญ ทั้งในแง่ลั กษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจน
วิธีการ และประสบการณ์ของบุคคลนั้น
14. ประเมินสถานการณ์ (Case evaluation) หมายถึง การฝึกให้หาคาตอบโดยคานึงถึงผลที่
เกิดขึ้นและความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยการตั้งคาถามว่าถ้าสิ่งเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไร
15. พัฒนาลักษณะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (A creative reading skill) หมายถึง การฝึกให้
รู้จักคิดแสดงความคิดเห็น ควรส่งเสริมและให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่อเรื่องที่
อ่านมากกว่าจะทบทวนข้อต่างๆ ที่จาหรือเข้าใจได้
16. การพัฒ นาลักษณะการฟังอย่างสร้างสรรค์ (A creative listening skill) หมายถึง การ
ฝึกให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในขณะที่ฟัง อาจเป็นการฟังบทความ เรื่องราวหรือดนตรี เพื่อการศึกษา
ข้อมูล ความรู้ ซึ่งโยงไปหาสิ่งอื่นๆ ต่อไป
17. พัฒนาลักษณะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (A creative writing skill) หมายถึง การฝึกให้
แสดงความคิด ความรู้สึก การจินตนาการผ่านการเขียนบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน
18. ทักษะการมองภาพในมิติต่างๆ (Visualization skill) หมายถึง การฝึกให้แสดงความรู้สึก
นึกคิดจากภาพในแง่มุมแปลกใหม่ไม่ซ้าเดิม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทางาน และการออกแบบผลิตชิ้นงานในแง่ของความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอยและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม การสอนให้นักเรียนคิดได้นั้น ก่อนจะคิดได้นักเรียนต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้
เป็นฐานความคิดที่ได้จากการจา ฉะนั้นการจายังเป็นสิ่งสาคัญในการสอนอยู่เสมอ
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ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
เรื่องที่ 2.2 ความคิดสร้างสรรค์กับกระบวนการเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คื อ ขั้ น ตอนการแก้ ปั ญ หาหรื อ
ตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากทรัพยากรให้เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กับกระบวนกำรเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก่
1. ก า ห น ด ปั ญ ห า ห รื อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร (Identification the problem, need or
preference)
เมื่อมนุ ษย์เกิดปั ญหาหรือความต้องการ ขั้นแรกคือ การทาความเข้าใจปัญ หานั้นๆ อย่าง
ละเอียด หรือกาหนดขอบเขตการแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียน
เป็นข้อความสั้นๆ ให้ได้ใจความชัดเจน เช่น ในท้องถิ่นมีกะลามะพร้าวเป็นจานวนมาก เราสามารถ
“เอามาทาอะไรได้บ้าง” “ขยะขวดน้าพลาสติกที่ถูกทิ้งอยู่เป็นจานวนมากในโรงเรียนจะถูกนามา ทา
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง” ฯลฯ
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Information)
เมื่อกาหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ทุก
ด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมสาหรับแก้ ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการที่กาหนดไว้ ทาได้หลายวิธี เช่น
● รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ
● สารวจตัวอย่างในท้องตลาด
● สัมภาษณ์พูดคุยกับคนอื่น
● ระดมสมองหาความคิด
● สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ
ข้อมูลเหล่านี้จะนาไปสู่การได้วิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในหลายแบบ ขั้นตอน
นี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหาที่เราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้
และถือว่าเป็นช่องทางของการบูรณาการได้ดีที่สุด
3. เลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาหรื อ สนองความต้ อ งการ (Selection of the best possible
solution)
ในขั้นนี้เป็นการตัดสินในเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสาหรับการแก้ปัญหา โดยนาข้อมูลและความรู้ที่
รวบรวมได้มาประกอบกันจนได้ข้อสรุปว่า จะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการเป็น
แบบใด โดยวิธีการเลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทาให้สิ่ งนั้นดีขึ้น (Better) สะดวกสบายขึ้น
หรือรวดเร็วขึ้น (Faster speed) ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับ
ทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่
4. ออกแบบและปฏิบัติ (Design and making)
ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ซึ่งไม่จาเป็น ต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสมอไป
อาจเป็นวิธีการก็ได้ และการออกแบบไม่จาเป็นต้องเขียนแบบเสมอไป อาจเป็นแค่ลาดับความคิดหรือ
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จินตนาการให้เป็นขั้นตอนซึ่งรวมปฏิบัติการลงไปด้วย นั่นคือเมื่อออกแบบแล้วต้องลงมือทาและลงมือ
ปฏิบัติในสิ่งที่ออกแบบไว้
5. ทดสอบ (Testing to see if it works)
เป็นการนาสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้นทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทางานได้หรือไม่ มี
ข้อบกพร่องอย่างไร ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือปรับปรุงแก้ไข
6. การปรับปรุง (Modification and improvement)
หลังจากการทดสอบผลแล้ว พบว่า สิ่งประดิษ ฐ์ ที่ส ร้างขึ้น หรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ท างานมี
ข้อบกพร่อง ก็ทาการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้คือย้อนไปขั้นตอนที่ 3 7. ประเมินผล
(Assessment) หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นามาประเมินผล
โดยรวมพิจารณาดังนี้
● สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่
● สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่
● แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่
● ต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่
บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บางกิจกรรมขั้นตอนอาจสลับกันไปบ้างก็ได้แต่เมื่อ
นาไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทางานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับมาดูหรือแก้ไขได้ตามขั้นตอนที่
ทาไปได้
เทคโนโลยี (Technology)
เป็นการนาความรู้ทักษะและทรัพยากรทางเทคโนโลยี มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดย
ผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทางานของมนุษย์
ธรรมชำติของเทคโนโลยี (Nature of technology)
เป็นการลาดับความคิด หรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนาไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหา
หรือสนองต่อความต้องการ
กำรถ่ำยทอดควำมคิด
เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม เพื่ออธิบ าย
และสื่ อสารให้ ผู้ อื่ น เข้าใจ แบ่ งเป็ น 2 รูป แบบ ได้ แก่ การถ่ายทอดความคิด เป็ น ชิ้น งาน และการ
ถ่ายทอดความคิดเป็นวิธีการ
กำรออกแบบ (ทำงเทคโนโลยี)
เป็นการลาดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นาไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือ
สนองต่อความต้องการ การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาความสามารถของ
มนุษย์ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้กับกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดารงชีวิตและกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์
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กำรใช้เทคโนโลยี (Technology application)
เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้งานทั้งการเลือกใช้การเปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีเจตคติที่ดีโดยการนาความรู้ต่างๆ มาใช้กับการบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ ได้ วิธีก ารใหม่ ๆ หรือ เพิ่ มศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์เพื่ อ การด ารงชีวิ ตที่ ดี ขึ้ น
สะดวกและรวดเร็วขึ้น หรือกล่าวได้ว่า “การออกแบบทางเทคโนโลยี” เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา หรือสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์
โดยน าความรู้ ม าใช้ กั บ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ สร้ า งสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ วิ ธี ก ารหรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กับกระบวนกำรเทคโนโลยี
กำรออกแบบ (ทำงเทคโนโลยี)
หมายถึงการลาดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนเพื่อนาไปสู่การวางแผนแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการ
กระบวนกำรเทคโนโลยี
เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือ สนองความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วย กระบวนการ 7
ขั้นตอน คือ การกาหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เลือก
วิธีการแก้ปัญหา ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล
การออกแบบและเทคโนโลยี คือการพัฒ นาความสามารถของมนุษย์ใ นการแก้ปัญ หาหรือ
สนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ (โครงการเทคโนโลยี สสวท.)
ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความคิด
ที่ขยายขอบเขตออกไปนอกกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ ความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา
คาตอบที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับปัญหาที่ต้องการแก้หรือความต้องการ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เกิดขึ้นได้อย่ำงไร
1. จินตนาการเป็นส่วนช่วยให้คิดออกนอกกรอบจากที่เคยทาเพื่อให้หลุดจากกรอบเหตุและ
ผล ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในการเกิดจินตนาการ เช่น สภาพแวดล้อ มที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก นิยายต่างๆ ที่เด็กสนใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. การพัฒ นาจากของที่มีอยู่เดิม โดยการใช้องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ การ
พั ฒ นา หรื อ อาจเกิ ด จากการน ามาผสมผสานกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น สิ่ งใหม่ ความคิ ด สร้ างสรรค์ ไม่
จาเป็น ต้องอาศัยพรสวรรค์แต่สามารถฝึกฝนได้ ในวัยเด็กสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์มากกว่า
ผู้ใหญ่เพราะเด็กไม่ได้ถูกจากัดด้วยเหตุผลต่างๆ แต่ที่สาคัญคือการได้ฝึกจินตนาการที่ไม่หยุดนิ่ง
กระบวนกำรเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์
1. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้หรือความต้องการ
2. การแสวงวิธีการแก้ปัญหา คือ การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด โดยไม่
คานึงถึงความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ที่แตกต่างออกไป
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3. การคั ด เลื อกแนวทางในการแก้ ปั ญ หา โดยค านึ งถึงความเป็ น ไปได้ ซึ่ งต้ องอาศั ย การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับบริบทของปัญหาหรือ
ความต้องการนั้นๆ

ภาพที่ 1 องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
เทคนิคควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์

ภาพที่ 2 การระดมสมองจากความคิดของคนหลายคนนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
วิธีคิดระดมสมอง (Brainstorm)
การระดมสมอง คือ การแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางที่จะนา
ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาหรือ สนองความต้อ งการ เป็ น การคิด แบบไร้แ บบแผน (Free-Form Thinking)
(วันรัตน์ จันทกิจ 2546 : 11)
เทคนิ คการระดมสมองน ามาใช้เพื่อต้องการตั้งหั วข้อปั ญ หา การวิเคราะห์ ปั ญ หา การหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการ
วิธีกำรระดมสมอง
1. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดอย่างอิสระ
2. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3. ปริมาณยิ่งมากยิ่งดีไม่ต้องคานึงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล (Free Thinking)
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4. ห้ า มวิ จ ารณ์ ในระหว่ า งที่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เพราะจะเป็ น การท าให้ ค วามคิ ด
หยุดชะงักได้
5. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง
6. ควรจากัดเวลาไม่ให้นานเกินไปประมาณ 15-20 นาที เพราะจะเกิดความล้าทางความคิด
7. จดบันทึกทุกความคิดเห็น ลงบนกระดาน
วิธีประเมิน
1. คัดเลือกแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้เหตุและผลเข้าช่วยในการตัดสินใจโดยตั้งอยู่บนปัจจัยหรือ
ข้อจากัด (Limitation) ที่มีอยู่
2. อาจใช้ผสมผสานแนวคิดเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการนั้นๆ ได้ดีที่สุด
3. นาแนวคิดที่ได้นั้นสู่กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ ตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนการออกแบบและเทคโนโลยี ครูผู้สอนสามารถยกตัวอย่างหรือชี้แนะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ให้นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อแก้ปัญหาจาก
โจทย์ที่ครูผู้สอนตั้งให้
เมื่อระดมแนวคิดแล้วก็เริ่มขั้นตอนในการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถแก้ปั ญหาหรือตอบสนอง
ต่อความต้องเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยข้อจากัดที่มีอยู่ เช่น
● ด้านทางเครื่องจักร/เครื่องมือ
● ด้านแรงงาน
● ด้านเงินลงทุน
● ด้านวัตถุดิบ
● ด้านสภาพภูมิประเทศ เป็นต้น
เมื่ อได้ คั ด เลื อกแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด แล้ ว เข้ าสู่ ก ระบวนการเทคโนโลยีขั้ น การออกแบบและ
ปฏิบัติการทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลต่อไป เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ยังมีอีกหลายวิธีซึ่ง
ต้องนามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวผู้เรียน ให้เด็กได้ฝึกการเป็นนักคิดที่มีความสร้างสรรค์ในเชิงบวก และ
สร้างสิ่งใหม่ๆ
สรุป
ขั้นตอนของกระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้หรือ
ความต้องการ 2. การแสวงวิธีการแก้ปัญหา คือ การสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด
โดยไม่คานึงถึงความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ที่แตกต่างออกไป 3. การคัดเลือกแนวทางใน
การแก้ปัญหา โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่เหมาะสมกับบริบทของปัญหาหรือความ ต้องการนั้นๆ
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 2
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ตอนที่ 3 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
เรื่องที่ 3.1 การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนทั้ง วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น จัดทาหลักสูตร เขี ยน
คาอธิบายรายวิชา
ในการจัดทาคาอธิบายรายวิชาทุกวิชา ทุกระดับชั้นไว้เป็น ส่วนๆ วิเคราะห์ให้ครบทุกตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้ในรายวิชา แล้วนามาเขียนร้อยเรียงเป็นคาอธิบาย
กำรจัดทำหลักสูตรอิงมำตรฐำน
การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี โดยศึกษาสาระทั้ง 4 สาระ โครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในแต่ละชั้นปี
ศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาคนในระดับท้องถิ่นที่กาหนดโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ในการจั ดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา ต้องพิ จารณาข้อมูล จากหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้ น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
พิจารณา เป้าหมาย จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ระดับท้องถิ่น (หลักสูตรระดับท้องถิ่น ) โดยยึด
มาตรฐาน/ตั วชี้วัด /สมรรถนะ/ทั กษะ/คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ มาด าเนิ น การจัดท าโครงสร้าง
หลั ก สู ต รสถานศึ กษา (สาหรั บ ความเป็ น ท้ องถิ่น สถานศึก ษา สามารถสอดแทรกในวิช าพื้ น ฐาน
สอดแทรกหรือจัดทาเป็นรายวิชาในวิชาเพิ่มเติม และสามารถสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2.1 รายวิ ช าพื้ น ฐาน ต้ อ งให้ จ านวนหน่ ว ยกิ ต /ชั่ ว โมงตามที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนละ 40
ชั่ ว โมง (1 หน่ ว ยกิ ต ) รวม 1 ปี 80 ชั่ ว โมง (2 หน่ ว ยกิ ต ) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 รวม 3 ปี
กาหนดให้เรียน 120 ชั่วโมง (3 หน่วยกิต)
2.2 รายวิช าเพิ่ ม เติ ม ผู้ ส อนต้ องกาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ที่ เรียกว่า “ผลการ
เรียนรู้” เองให้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีตัวชี้วัด และให้ใช้คาว่า “ผลการเรียนรู้” เท่านั้นไม่ใช่คาว่าผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง สาหรับจานวนหน่วยกิต /ชั่วโมง ของรายวิชาเพิ่มเติม จัดตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา
3. เขียนคาอธิบายรายวิชา
ในการจัดทาคาอธิบายรายวิชาทุ กวิชา ทุกระดับชั้น ทาได้โดยนาตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ว่ามีคา
สาคัญ (Key Word) ใดที่เป็น “ความรู้ (K)” “ทักษะ/กระบวนการ (P)” และ “คุณลักษณะ (A)” มา
จัดแยกไว้เป็น ส่วนๆ วิเคราะห์ให้ครบทุกตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในรายวิชา แล้วนามาเขียนร้อยเรียงเป็น
คาอธิบายรายวิชา โดยอาจให้ข้อความทั้ง 3 ส่วน ผสมกลมกลืนกัน หรือเขียนแยกส่วนของความรู้
ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะไว้คนละย่อหน้าก็ได้ และย่อหน้าสุดท้ายของคาอธิบายรายวิชา
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ต้องระบุด้วยว่า วิชานี้มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง โดยเขียนเป็นรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไว้
ด้วย
4. จัดทาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิช าเป็ น การกาหนดขอบเขตและลาดับของหน่วยการเรียนรู้ที่แสดงให้ เห็ น
ภาพรวมของรายวิช า มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด เวลาเรียน และน้าหนั ก
คะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ โดยแบ่งตัวชี้วัดและสาระเรียนรู้ออกเป็ นหน่วย
ย่อยๆ ตลอดภาคเรียนครูผู้สอนจัดทาโครงสร้างรายวิชาโดยดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาคา/ข้อความสาคัญ (Key words) หรือเนื้อหา ใน
ตัวชี้วัดของรายวิชามาจัดกลุ่ม โดยนาตัวชี้วัดที่มีเนื้อหาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือเป็นเรื่องเดียวกัน มา
รวมกันจัดเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งใน 1 รายวิชาจะมีหลายหน่วยการเรียนรู้ และแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ จะมีตัวชี้วัดซ้าหรือไม่ซ้ากันก็ได้ อยู่ในดุลพินิจของผู้สอนแต่เวลาที่ใช้จัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด
ต้องไม่เกิน จานวนชั่วโมงที่ กาหนดในโครงสร้างหลั กสูตรสถานศึกษา แล้ วตั้งชื่อหน่วยให้ น่าสนใจ
สาหรับผู้เรียน
2. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ที่นามาจัดทาเป็นหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ โดยเขียนรหัสมาตรฐาน ระดับชั้นและตัวชี้วัดที่นามาจัดทาหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด
3. กาหนดสาระสาคัญ สาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นข้อความที่ระบุว่าผู้เรียนรู้อะไรมี
ทักษะอะไร (อาจจะมีคุณลักษณะอย่างไรด้วย) และหน่วยการเรียนรู้มีคุณค่าต่อผู้เรียนอย่างไรในระยะ
สั้นและระยะยาวโดยร้อยเรียงข้อมูลของทุกตัวชี้วัด และเขียนเป็น Concept ภาพรวมของหน่วยการ
เรียนรู้ ที่ต้องการให้เป็นองค์ความรู้ เป็นความเข้าใจที่ฝังติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน และสามารถ
นามาใช้ได้เมื่อต้องการ ซึ่งมีวิธีเขียน 4 แนวทาง ได้แก่
3.1 เขี ย นลั ก ษณ ะหลั ก เกณ ฑ์ หรื อ หลั ก การ เช่ น “ดิ น ที่ ดี จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช” “โภชนาการที่ดีจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย”
3.2 เขีย นลั กษณะความคิ ด รวบยอด เช่ น “พื ช และสั ต ว์ต้ อ งการอาหาร น้ าและ
อากาศ เพื่ อการด ารงชีวิต และการเจริญ เติบ โต” หรือ เขี ยนแบบความเข้าใจที่ ค งทน เช่ น “การ
ดารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ ชีวิตมี
ความสุข”
3.3 เขี ย นลั ก ษณะกระบวนการ (กรณี ที่ ภ าพรวมของหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เ น้ น
กระบวนการ) เช่น เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เขียนสาระสาคัญได้ คือ “การวิเคราะห์สาเหตุ ของ
ปัญหาอย่างกว้างขวางหลายมิติ กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา สาเหตุของปัญหาอย่างหลากหลาย
เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ดาเนิน การแก้ปัญหาตามทางเลือกที่กาหนด ประเมิน
และปรั บ ปรุ ง การแก้ ปั ญ หาอย่ า งรอบคอบเป็ น ระยะๆ ช่ ว ยให้ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ”
3.4 เขียนลักษณะความสัมพันธ์ เช่น “วิธีการดารงชีวิตของมนุษย์ มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
4. กาหนดระยะเวลา (จานวนชั่วโมง) สาหรับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทุกหน่วยการเรียน
แล้วมีจานวนชั่วโมงเท่ากับจานวนชั่วโมงของรายวิชา
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5. กาหนดน้าหนักคะแนน ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความสาคัญของแต่ละหน่วยการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ การก าหนดคะแนนสาหรับ การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องแต่ ล ะหน่ ว ยการเรีย นรู้ ให้
เหมาะสมตามความสาคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
6. จั ดทาหน่ ว ยการเรี ย นรู้ตลอดทั้งภาคเรียนตามโครงสร้าง องค์ป ระกอบของหน่ วยการ
เรีย นรู้ ควรประกอบด้ วย ชื่อหน่ ว ย มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้ วัด สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ /
ความคิดรวบยอด สมรรถนะของผู้เรียน (ทักษะการคิด) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน
การวัดผลและการประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการสอน
7. จั ด ท าแผนการจั ด การเรีย นรู้ข องแต่ ล ะหน่ ว ยการเรีย นรู้ แผนการจัด การเรียนรู้ เป็ น
เอกสารเครื่องมือที่ช่วยให้ครูมีทิศทางดาเนินการจัดการเรียนรู้นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาหน่วยการเรียนรู้มาเขียนเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจจะมีหลายแผนการจัดการเรียนรู้ก็ได้
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ตอนที่ 3 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
เรื่องที่ 3.2 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
การออกแบบหน่วยการเรียนรูเพื่อเสริมสร้างประสบการณการเรียนรู้แก่ผู้เรียนนั้นผู้สอนต้อง
ศึ ก ษา วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องท้ อ งถิ่ น ชมชน วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการและความจ าเป็ น แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
สถานศึกษา รวมถึงวิธีการพั ฒ นาผู้ เรียนให้ บรรลุ เป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางฯ ผู้สอนอาจเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่
กาหนด หรือกาหนดโดยหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ และมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน
หรือเริ่มจากเนื้อหาในบทเรียนที่มีอยู่เดิม แล้วเชื่ อมโยงหัวข้อความรู้จากบทเรียนนั้นๆ ว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
กำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้
องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)
4. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
5. สมรรถนะของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน
8. การวัดผลและการประเมินผล
9. กิจกรรมการเรียนรู้
10. เวลา
ควำมหมำยและลักษณะสำคัญ
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การกาหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระสาคัญหรือประเด็นสาคัญหลักใน
หน่วยการเรียนรู้นั้นๆ ดังนั้นชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรมีลักษณะดังนี้
1. น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา ข้อคาถามหรือข้อโต้แย้งที่สาคัญ
2. สอดคล้องกับชีวิตประจาวันและสังคมของผู้เรียน
3. เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่นามาจัดทาหน่วยการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
และนามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ ตัวชี้วัดที่นามาจัดกิจกรรมร่วมกันอาจมาจากกลุ่มสาระการ
เรีย นรู้เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด บางตัวอาจต้องฝึ กซ้า
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เพื่อให้เกิดความชานาญ จึงสามารถกาหนดไว้ได้มากกว่าหนึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรับ
การพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
3. สาระสาคัญ /ความคิดรวบยอด สาระสาคัญ /ความคิดรวบยอดได้จากการวิเคราะห์แก่น
ความรู้แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
4. สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่นามาใช้ในการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี)
5. สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เรีย น (ทั ก ษะการคิ ด ) วิเคราะห์ ได้ จากตั ว ชี้ วัด แต่ ล ะตั ว ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน ได้สอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางฯ
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
7. ชิ้นงาน/ภาระงาน ชิ้นงาน/ภาระงานที่กาหนดต้องสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนจาก
การใช้ความรู้และทักษะการคิดที่กาหนดไว้ซึ่งสอดคล้องตามตัวชี้วัด ชิ้นงานหรือภาระงาน อาจเป็นสิ่ง
ที่ครูกาหนดให้ หรือครูผู้เรียนร่วมกันกาหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน/ภาระงานต้องแสดงให้เห็ นถึงพัฒ นาการในการเรียนของผู้เรียน และเป็นร่องรอยหลักฐาน
แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหน่วยเรียนรู้ ชิ้นงาน/ภาระ
งานอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอดที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนได้นาความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นออกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ชิ้นงาน เช่น รายงาน เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน หนังสือเล่มเล็ก แผนภาพ แผนผัง แผนภูมิ
ภาพวาด กราฟ ตาราง งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่ นจาลอง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ งานที่มี
ลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน/ภาระงาน เช่นโครงงาน การทดลอง การสาธิต ละคร วีดีทัศน์
ฯลฯ
8. การวัดและประเมินผล
การกาหนดวิธีวัดและประเมินผล ควรกาหนดการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และสิ้นสุดการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ต้องแสดงถึงความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ /ตั ว ชี้ วั ด และสามารถนาไปก าหนด ชิ้ น งาน/ภาระงานเพื่ อ การวัด และ
ประเมินผลได้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการนาเทคนิค /วิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนา
ผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้ น งาน/ภาระงาน และสอดแทรกด้วยการใช้ทักษะการคิด กระบวนการตาม
ธรรมชาติวิชาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
10. เวลา เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์ความ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจานวนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่ปรากฏ
ในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชา
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ตัวอย่ำงกำรจัดทำหน่วยกำรเรียนรู้วิชำพื้นฐำน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ บุคลิกดีด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐานการเรียนรู้เข้าใจการทางาน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะในกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการ
ทางานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. การสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทางานร่วมกัน
3. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิตเป็นการทางาน
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. ทักษะการทางานร่วมกัน เป็นงานกลุ่มทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ทักษะการจัดการ เป็นการจัดการระบบงานเพื่อให้งานสาเร็จ
5. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 จาเป็นต่อการดารงชีวิตควรเลือกให้เหมาะสม
กับบุคลิกภาพและกาลเทศะ และหมั่นดูแลให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ทักษะกำรคิด)
สมรรถนะสาคัญ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
ทักษะการคิด คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน อยู่อย่างเพียงพอ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. แผ่นพับการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจาวัน
2. ซ่อมแซมเสื้อผ้า 3 ชิ้นงาน
3. การดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าเป็นของใช้ใหม่ 1 ชิ้นงาน
การวัดและการประเมินผล
1. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- ประเมินโดยใช้สภาพจริง
- แบบสังเกตพฤติกรรม รายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรมแบบกลุ่ม
2. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- แบบประเมินชิ้นงานโดยใช้ Rubric Score
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- แบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. การนาเสนอวีดีทัศน์ การแสดงแฟชั่น เสื้อผ้าของจริงที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ
พร้อมบรรยายถึงความสาคัญของเสื้อผ้า โดยให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสม ความสวยงามของเสื้อผ้าเหล่านั้น
3. สุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย
ชั่วโมงที่ 3-4
4. แบ่ งนั กเรีย นเป็นกลุ่ มๆ ละ 5-6 คน แต่ล ะกลุ่ มรวมกันระดมสมองและสืบ ค้น
ข้อมูลแล้วนามาจัดทาเป็นแผ่นพับในหัวข้อ “การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
5. นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วีดีทัศน์การแสดงแฟชั่น ตัวอย่างเสื้อผ้าของ
จริ งในโอกาสต่ างๆ รูป ภาพการซ่อมแซมเสื้ อผ้ า การดัดแปลงเสื้ อผ้ าเก่าเป็น ของใช้ วั ส ดุอุป กรณ์
ประกอบการซ่อมแซมผ้า
6. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผ่นพับ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลความรู้ที่อยู่ในแผ่น
พับของกลุ่มเพื่อนและครูร่วมซักประเมิน
ชั่วโมงที่ 5-6
7. ครูนาเสนอภาพการซ่อมแซมเสื้อผ้า การดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าเป็นของใช้ต่างๆ
8. ครูสาธิตการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย พร้อมกับแจกอุปกรณ์ให้
นักเรียนทดลองปฏิบัติการซ่อมแซมเสื้อผ้า
9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทาการซ่อมแซมเสื้อผ้า 3 ชิ้นงาน และดัดแปลง
เสื้อผ้าเก่าเป็นของใช้ 1 ชิ้นงาน
10. ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลชิ้นงานโดยใช้แบบประเมินค่า Rubric Score
11. นักเรียนทาแบบสอบถามหลังเรียน
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/สมรรถนะ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้ Rubric Score
ประเด็นกำรประเมิน

4

3

2

1

เครื่องมือและวัสดุ
สาหรับการ
ปฏิบัติงาน

สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกับงาน
ปฏิบัติงานทุกอย่าง
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ทุกขั้นตอนของงาน

สามารถเลือก
เครื่องมือและวัสดุ
สาหรับปฏิบัติงานได้
เหมาะสม

เลือกเครื่องมือและ
วัสดุไม่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานบาง
ขั้นตอน

ไม่สามารถเลือก
เครื่องมือและวัสดุให้
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานได้

กระบวนการทางาน

มีการวางแผนการ
ทางานอย่างเป็นที่
สมบูรณ์ มี
บรรยากาศระหว่าง
การทางานดีเป็นตาม
ขั้นตอน มีการ
ประเมินผลระหว่าง
การทางาน เพื่อ
พัฒนางานและเมื่อ
สิ้นสุดการทางาน

มีการวางแผนการ
ทางานแต่ขั้นตอน
การทางานยังไม่
สมบูรณ์ บรรยากาศ
ในการทางานดี มี
การประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดการทางาน

มีการวางแผนการ
ทางานแต่ขั้นตอน
การทางานสับสน
บรรยากาศการ
ทางานไม่สงบ มีการ
ประเมินผลบาง
ขั้นตอนของการ
ทางาน

ไม่มีการวางแผนการ
ทางาน บรรยากาศ
การทางานวุ่นวาย
ไม่มีการประเมินผล
การทางาน

คุณภาพของผลงาน

ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงาน ผลงาน
มีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงาน
เหมาะสมกับ

ใช้ความคิดริเริ่มใน
การสร้างผลงาน
ผลงานมีคณ
ุ ภาพดี
เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

สามารถสร้างผลงาน ไม่สามารถสร้าง
ได้ ผลงานสามารถใช้ ผลงานได้
งานได้บางส่วน ไม่
เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

การใช้และเสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
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การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดทาหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมโดยอิงสาระ 4 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และ เทคโนโลยีมาจัดทารายวิชา
3. เขียนคาอธิบายรายวิชา เขียนผลการเรียนรู้ กาหนดสาระการเรียนรู้ (K) ทักษะ/สมรรถนะ
(P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
4. จัดทาโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมโดยแบ่งผลการเรียนรู้ออกเป็นหน่วยย่อยๆ ตลอดภาค
เรียน
5. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งภาคเรียนตามโครงสร้าง
6. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
7. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
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ตอนที่ 3 การจัดทาหน่วยการเรียนรู้
เรื่องที่ 3.3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward
Design)
เมื่ อ ครู ผู้ ส อนได้ ศึ ก ษาและมี ค วามเข้ า ใจในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นเบื้องต้นแล้วว่า เป้าหมายของชาตินั้นต้องการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร และท่าน
เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไร ต้องทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธรรมชาติของวิชานั้นๆ โดย
ทาการศึกษาลักษณะของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วนามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถูกต้อง โดยทาความเข้าใจว่ามาตรฐานและตัวชี้วัด
ต้องการให้นักเรียนรู้อะไร ทาอะไรได้ จึงจะทาให้ท่านสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพานักเรียนให้
ไปถึงเป้าหมายได้
กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)
กระบวนการออกแบบหน่ ว ยแบบย้ อ นกลั บ (Backward Design) ของ Wiggins และ
McTighc มีหลักการสาคัญ เริ่มจากคิดทุกอย่างให้จบสิ้นก่อน จากนั้นจึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ได้ผล
ผลิ ต หรื อ สิ่ งที่ ห ลั ก สู ตรต้ อ งการ เป็ น หลั กฐานพยานแห่ งการเรีย นรู้ (Performances) ซึ่ งเรียกว่ า
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องประเมินให้ได้ว่ารู้จริง ทาได้และทาได้ดี แล้วจึงวางแผนการจัดการเรียนรู้
ในสิ่งที่จาเป็นให้กับนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่นาไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานแห่งการเรียนรู้ นั้นให้
ได้ กระบวนการออกแบบการวางแผนของครูผู้ ส อนเกี่ ยวเนื่ อ งสั ม พั น ธ์กัน อย่างต่ อ เนื่ องกัน ทั้ ง 3
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์ (อะไรคือความเข้าใจที่ต้องการและมีคุณค่า)
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ (อะไรคือ
พยานหลักฐานของความเข้าใจ)
ขั้น ตอนที่ 3 การวางแผนจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ห รือ การสอน (การสอนอะไร สอน
อย่างไรที่จะทาให้เกิดความเข้าใจ ความสนใจ และความยอดเยี่ยมในหลักฐานนั้นๆ)
สรุป
หน่วยการเรียนรู้ เป็นหัวใจของหลักสูตรอิงมาตรฐาน เพราะเป็นขั้นตอนที่ครูนามาตรฐาน
สู่การเรียนการสอนในห้องเรียน นักเรียนจะบรรลุ(ไปถึง) มาตรฐานที่กาหนดหรือไม่ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้
ฉะนั้น หน่วยการเรียนรู้ จึงหมายถึง กลุ่มของสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่มีลักษณะเดียวกัน
หรือสัมพันธ์กันนามารวมกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระ/
เนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป เพราะถ้าจัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือองค์ความรู้จานวนมากจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ซึ่งทาให้ยุ่งยากต่อการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล แต่ถ้าเล็กเกินไปก็อาจทาให้นักเรียนไม่สามารถสร้างความคิดรวบยอดในการเรียนได้
และการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรให้น่าสนใจ สื่อถึงเนื้อหา/เรื่องราวที่จะเรียนในหน่วยนั้น ๆ
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3
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ตอนที่ 4 การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 4.1 รูปแบบการสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื่องจากการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ได้เน้นทั้งผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมเรียน จึงมีรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ ที่นามาใช้
ได้แก่ การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสาธิต
การสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือการสอนแบบปฏิบัติการ และการสอนแบบอิงประสบการณ์
รูปแบบกำรสอนที่ใช้กับวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ ม ความหมายของการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ ม หมายถึง การจัด
ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ การคิด การแก้ปัญหา และการลงมือกระทาต่อสถานการณ์ใ ดสถานการณ์หนึ่งอย่างมี
จุดหมายแน่นอน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่ม
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ คือ ความเข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่นใน
กลุ่ม ซึ่งจะทาให้บุคคลปรับตัวเองเข้ากับบุคคลอื่นในกลุ่มได้เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น เช่น
รู้จักข้อบกพร่องของตนเองหรือรู้ ว่าตนเองเป็นคนอย่างไรเมื่อเทียบกับบุคคลในกลุ่ม เกิดความเข้าใจ
บุคคลอื่นในกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่ม ได้ทากิจกรรมร่วมกันย่อมทาให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักซึ่งกันและ
กัน คิดช่วยเหลือกันตลอดจนการปรับตัวเข้าหากันด้วย
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทางานหรือการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ประสบการณ์ที่จัด
กิจกรรมกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ วิธีการทางานร่วมกัน เพราะไม่มีมนุษย์คนใดอยู่คนเดียวได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ฉะนั้น การฝึกกิจกรรมกลุ่ม ในการเรียนการสอน จะช่วยฝึกบุคคลให้เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการทางานและร่วมมือกันแก้ปัญหา
3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกรับความรู้สึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม เช่นฝึก
ความรู้สึกอดทน ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม เป็นต้น สิ่งที่ได้มาจากกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้
จะช่วยพัฒนาตัวบุคคลและสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรกลุ่ม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและมีบทบาทในการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความพร้อม มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและทักษะทางสังคม เช่น ทักษะมนุษยสัมพันธ์ ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
3. เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สามารถดารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อดีของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการทางานร่วมกันและทักษะทางสังคม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
ขนาดของกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่ม ขนาดของกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่ม ขนาดของกลุ่มจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิชา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน และความมาก-น้อย ยาก-ง่าย ของ
งานที่ผู้สอนมอบหมาย กิจกรรมบางประเภทอาจใช้กลุ่มขนาดเล็ก แต่กิจกรรมบางประเภทอาจใช้กลุ่ม
ขนาดใหญ่ ผู้สอนจึงควรพิจารณาเองว่า กลุ่มควรมีขนาดเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับการเรียนแต่ละครั้ง
โดยทั่วไปกลุ่มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะมีขนาด 6-8 คน
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกระบวนกำรกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องตั้ง
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และทางาน
กลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้น น า เป็ น การสร้างบรรยากาศและสมาธิของผู้เรียนให้ มีความพร้อมในการ
เรี ยนรู้ การสอน การจั ดสถานที่ การแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แนะนาวิธีการดาเนินการสอน
กติกาหรือกฎเกณฑ์การทางาน ระยะเวลาในการทางาน
2.2 ขั้นสอน ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ เพื่ อให้เกิดประสบการณ์ตรง
โดยที่กิจกรรมต่างๆ จะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในบทเรียน เช่น กิจกรรมเกมและเพลง
บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลอง การอภิปรายกลุ่ม
2.3 ขั้ น วิ เคราะห์ เมื่ อ ด าเนิ น การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ล้ ว จะให้ ผู้ เรีย น
วิเคราะห์ และแสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มตลอดจนความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกัน โดยวิเคราะห์ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากความรู้สึ ก และการรับรู้ของ
ผู้เรียน แสดงข้อคิดที่ได้จากการทางานกลุ่มให้คนอื่นได้รับรู้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้
ของกัน และกัน ขั้ น วิเคราะห์ จ ะช่วยให้ ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อื่น มองเห็ นปัญ หาและวิธีการ
ทางานที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์เรียนรู้ที่
ดี จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นพบแนวคิดที่ต้องการด้วยตนเอง เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ถกู ต้องเหมาะสม
2.4 ขั้ น สรุ ป และน าหลั กการไปประยุ ก ต์ ใช้ ผู้ เรียนสรุป รวบรวมความคิ ด ได้ เป็ น
หมวดหมู่ โดยผู้สอนกระตุ้นให้แนวทางและหาข้อสรุป จากนั้นนาข้อสรุปที่ค้นพบจากเนื้อหาวิชาที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและนาหลักการที่ได้ไปใช้เพื่อปรับปรุงตนเอง ประยุกต์ ใช้ให้เข้ากับ
คนอื่น ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการดารงชีวิตประ
จาวัน เช่น การปรับ ปรุงบุ คลิ กภาพ เกิดความเห็ นอกเห็ นใจกัน เคารพสิท ธิของคนอื่น แก้ปัญ หา
ประดิษฐ์สิ่งใหม่ เป็นต้น
3. ประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า ผู้ เรียนบรรลุผลตามมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด โดยจะ
ประเมินทั้งด้านเนื้อหาวิชาและด้านกลุ่มสัมพันธ์ ได้แก่ ประเมินด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่ม เช่น ผลการทางาน ความสามัคคี คุณธรรมหรือค่านิยมของกลุ่ม ประเมินความสัมพันธ์ในกลุ่ม
จากการให้สมาชิกติชม หรือวิจารณ์แก่กันโดยปราศจากอคติ จะทาให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้
33 | ห น้ า

T E P E - 02103

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

และผู้สอนเข้าใจผู้เรียนได้ อันจะทาให้ผู้เรียนผู้สอนเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นหนทางในการ
นาไป พิจารณา แก้ปัญหาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
กำรสอนแบบแก้ปัญหำ
ความหมายของการสอนแบบแก้ ปัญหา หมายถึง วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน มีเหตุผลมีการรวมรวมข้อมูล มีการทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล จึงเรียกวิธีสอนแบบนี้ว่า วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวินิจฉัย เหตุการณ์ต่างๆ อย่างมีเหตุผล ความสาคัญของการสอนแบบแก้ปัญหา การ
สอนแบบแก้ปัญหามีความสาคัญดังนี้
1. มุ่งฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความและสรุป
2. มุ่งฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่มี เหตุผล ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การทีผ่ ู้เรียนจะนาวิธีการไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันได้
3. มุ่งฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เหตุผลและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มุ่งฝึกความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดอิสระ และการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน
ขั้นตอนกำรสอนแบบแก้ปัญหำ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ
1. ขั้ น เตรี ย ม ผู้ ส อนศึ ก ษาแผนการจัด การเรียนรู้ เนื้ อหาและจุ ดประสงค์ ก ารสอนอย่ าง
ละเอียด และผู้สอนวางแผนดาเนินกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นขั้นตอน
2. ขั้นดาเนิ น การสอน ประกอบด้วย ขั้นกาหนดขอบเขตของปัญ หา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้น
รวบรวมข้อมูล ขั้นทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นประเมินและสรุป
3. ขั้นประเมินผล ครูประเมินผลการทางานของนักเรียนแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบข้อดีและข้อ
พกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข
สรุปได้ว่าการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์รู้จักเหตุและผลผู้เรียนรู้จักวิธีค้นคว้าหาข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อนาไปใช้ต่อไป
กำรสอนแบบโครงงำน
ความหมายของการสอนแบบโครงงาน หมายถึง วิธีสอนที่มุ่งหมายให้นักเรียนทากิจกรรมที่
เป็นปัญหาตามสภาพความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน และใช้วัสดุในการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเน้นที่
ผลงานของนักเรียนซึ่งสามารถกระทาได้ออกมาเป็นผลสาเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม วิธีสอนแบบ
โครงการนักเรียนจะเป็นผู้วางโครงการและทากิจกรรมด้วยตนเอง โครงงานนี้ต้องสอดคล้องตามสภาพ
ความเป็นจริงและเป็นการทางานที่เริ่มต้นด้วยปัญหาจริงๆ เป็นการฝึกให้เป็นคนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ทางาน รู้จักรับผิดชอบ ทาตนให้เป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือในการทางาน
ควำมสำคัญของกำรสอนแบบโครงงำน มีดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกที่จะรับผิดชอบในการทางานต่างๆ
2. เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด
3. เพื่อฝึกดาเนินงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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ขั้นตอนของกำรสอนแบบโครงงำน มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้น กาหนดความมุ่งหมาย เป็ นขั้น กาหนดความมุ่ งหมายและลั กษณะโครงการโดยตั ว
นักเรียน ครูจะเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนว่าจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงงาน เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อนักเรียนเป็น อย่างมาก คือ นักเรียนจะ
ช่วยกันวางแผนว่าทาอย่างไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายจะใช้วิธีการใดในการทากิจกรรมแล้วจึงทา
กิจกรรมที่เหมาะสม
3. ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นลงมือกระทากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหานักเรียนเริ่มงานตามแผน
โดยทากิจกรรมตามที่ตกลงใจแล้ว ครูคอยส่งเสริมให้ นักเรียนได้กระทาตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้นักเรียนรู้จักวัดผลการทางานเป็น
ระยะๆ เพื่อการทากิจกรรมจะได้ลุล่วงไปด้วยดี
4. ขั้นประเมินผล เป็นการประเมินกิจกรรมหรือโครงงานที่ทานั้นบรรลุตามความมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่และควรแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร
สรุปได้ว่าการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลที่วาง
โครงงานและดาเนินงานให้สาเร็จตามโครงงานนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง
เด็กจะทางานนี้ด้วยการตั้งปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทาจริง
กำรสอนแบบสำธิต
ความหมายของการสอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนทาหน้าที่ในการวางแผนการ
เรีย นการสอนโดยมีการแสดงให้ ดูเป็ นตั วอย่าง เพื่ อช่ว ยให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ
เนื้อหาวิชานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระทา หรือการแสดง
และอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ควำมสำคัญของกำรสอนแบบสำธิต กำรสอนแบบสำธิตมีควำมสำคัญดังนี้
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน
2. เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ่ งต้องใช้เวลามากให้เข้าใจง่ายขึ้นและประหยัดเวลา
บางเนื้อหาอาจจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก การสาธิตจะทาให้นักเรียนได้เห็นขั้นตอนและเกิด
ความเข้าใจง่าย 3. เพื่อพัฒ นาการฟัง การสังเกต และการสรุปทาความเข้าใจในการสอนโดยใช้วิธี
สังเกต นักเรียนจะฟังคาอธิบายควบคุมไปด้วย และต้องสังเกตขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนผลที่ได้จากการ
สาธิตแล้วจึงสรุปผลการสาธิตนั้น
4. เพื่อแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคาพูด
5. เพื่อสรุปประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน
6. เพื่อใช้ทบทวนบทเรียน
โดยสรุปการสอนแบบสาธิต เป็ นการสอนที่ผู้สอนแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ ตามเหมาะสาหรับเนื้อหาที่ยากแก่ความเข้าใจโดยวิธีการอ่านเพียงอย่างเดียว
กำรสอนแบบปฏิบัติกำร
ความหมายของการสอนแบบปฏิบัติการ หมายถึง การสอนที่ให้ผู้เรียนกระทากิจกรรมการ
เรียนภายใต้การแนะนาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยทาการทดลองปฏิบัติฝึกการใช้ทฤษฎีโดยผ่านการ
สังเกต การทดลอง ภายใต้สภาพที่ควบคุมไว้
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ควำมสำคัญของกำรสอนแบบปฏิบัติกำร
1. ผู้สอนมีอิสระที่จะให้ความช่วยเหลือและการสอนแก่ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
2. ผู้เรียนศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติ จากสื่อที่สามารถเรียนด้วยตนเองได้
3. เป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนจะทาการสืบเสาะหาความรู้และค้นพบความรู้
4. ผู้เรียนเพิ่มพูนความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะมากขึ้น
รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบปฏิบัติกำร มีดังนี้
1. แบบบรรยายย่อก่อนการปฏิบัติ เป็นการสอนโดยการอธิบายทฤษฎี หลักการ และวิธีการ
เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติให้ฟังพอสังเขป แล้วจึงให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
2. แบบสาธิตการทางานก่อนการปฏิบัติ เป็นการสอนขั้นตอนการทางานให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามได้ แล้วจึงลงมือปฏิบัติต่อไป
3. แบบปฏิบัติโดยตรง มักจะใช้กับผู้เรียนที่มีประสบการณ์ และเป็นการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง
กับงานเดิมที่ยังทาไม่เสร็จ
4. แบบปฏิบัติแล้วอภิปรายกลุ่ม เป็นการติดตามผลจากผู้เรียนแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงข้อดี ข้อเสียของทักษะที่ฝึกรวมทั้งวิจารณ์เสนอและในแนวประยุกต์ต่อไปด้วย
5. แบบปฏิบั ติแล้วเขีย นรายงาน เป็นการติดตามผลการปฏิบัติในรูปแบบของลายลักษณ์
อักษร ซึ่งสามารถเก็บไว้อ้างอิงต่อไปในภายหลังได้
6. แบบปฏิบั ติตามชุดการสอนสาเร็จรูป เป็นรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งนับวันจะมี
จานวนและความสาคัญมากยิ่งขึ้น
7. แบบปฏิบัติในรูปของโครงงาน ในการแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานฝีมือ ที่ต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกันของช่างอุตสาหกรรม (ปวช.) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของนั กศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. และของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้ปฏิบั ติโครงงาน ตาม
ความสนใจความถนัดและความสามารถของตนเอง
โดยสรุป การสอนแบบปฏิบัติการหรือการสอนแบบฝึกปฏิบัติ เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริงภายใต้สถานการณ์ที่ผู้สอนกาหนดไว้ โดยนักเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยตนเองหรือ
ปฏิบัติเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในเรื่องที่สอน
กำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์
การสอนแบบอิงประสบการณ์เป็นการสอนที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ พัฒนาขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2540 ที่สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้เป็นวิธีการสอนเต็มรูปที่
ต่ อ ยอดจากวิ ธีก ารสอนแบบศู น ย์ ก ารเรีย นที่ เน้ น การสอนแบบกลุ่ ม อย่า งเดี ย ว การสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ใช้รูปแบบการสอนที่ครูกากับ (Teacher Directed Learning-TDL) การสอนที่เพื่อน
กากับ (Peer Directed Learning-PDL) และการสอนที่ ผู้ เรียนกากับ การเรียนเอง (Self Directed
Learning-SDL) โดยทดลองใช้ครั้งแรกที่โรงเรีย นกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (วาสนา ทวีกุลทรัพย์
2541: 224)

36 | ห น้ า

T E P E - 02103

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ควำมหมำยของกำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 4) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบอิงประสบการณ์ไว้ว่า การ
สอนแบบอิงประสบการณ์เป็นวิธีสอนที่กาหนดประสบการณ์ที่คาดหวัง เพื่อให้ผู้เรียนได้เผชิญ ผจญ
และเผด็จประสบการณ์ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระสาหรับประกอบภารกิจ /งาน
และทักษะความชานาญจากแหล่งวิทยาการที่ชี้แนะ หรือจัดเตรียมให้ มาใช้ในการเรียน เพื่อให้ได้
ประสบการณ์ที่กาหนดไว้
ความสาคัญของการสอนแบบอิงประสบการณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 5) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการสอนแบบอิงประสบการณ์ ดังนี้
1. ทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการ
ทางาน โดยมุ่งให้ “ทาได้” มากกว่า “มุ่งให้รู้” แต่ไม่มีเป้าหมายเด่นชัดว่าจะนาความรู้ไปทาอะไร
2. เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริง เมื่อมีปัญหาที่ต้องประสบ นักเรียนก็จะ
ขวนขวายหาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา ทาให้ได้กระบวนการทางานที่สามารถนา
ติดตัวไปใช้ได้
3. สร้างคุณลักษณะที่สาคัญในการเป็นสมาชิกสังคมโลก คือทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้ รู้จักตัดสินใจ และการทางานเป็นกลุ่มโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะทาให้คิดและทาอย่าง “มืออาชีพ”
4. บทบาทของครูแ ละนั ก เรีย นจะเปลี่ ย นไป บทบาทของครูจ ะท าหน้ าที่ เกื้อ กู ล
อานวยความสะดวกในการเรียนเป็นผู้ประสานงานให้กาลังใจให้คาปรึกษา และให้ข้อมูลตามที่นักเรียน
ร้องขอ และทาหน้าที่ประเมินการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่กาหนดให้นักเรียนเผชิญและบทบาทของ
นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสาะแสวงหาความรู้ในการเผชิญประสบการณ์ จากผู้รู้และ
แหล่งความรู้ ต่างๆ
5. ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ จะเป็นระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล
และระบบแห่งอนาคต โดยสรุปแล้วการสอนแบบอิงประสบการณ์มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนคือ
ผู้เรียนได้รับ ประสบการณ์ เลีย นแบบธรรมชาติของชีวิตจริง สร้างคุณ ลั กษณะที่ส าคัญ ในการเป็น
สมาชิกในสังคมโลก บทบาทผู้สอนและผู้เรียนจะเปลี่ยนไป และระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
เป็นระบบแห่งอนาคต
ขั้นตอนกำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 10) ได้กาหนดวิธีใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์จากวิธีการ
สอนที่เป็นการผสมผสานการสอนหลายแบบ ออกเป็น 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ เป็นการศึกษาประสบการณ์เดิมของนักเรียนก่อนที่
จะเรียนประสบการณ์นั้นจากชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ขั้นที่ 2 ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ เป็นการอธิบายวัตถุประสงค์ของประสบการณ์
เสนอประสบการณ์ที่คาดหวัง เสนอสถานการณ์ /ฉาก อธิบายภารกิจ /งาน ชี้แนะแหล่งความรู้ สื่อ
และสิ่งอานวยความสะดวก และระบุผลที่คาดหวัง
ขั้นที่ 3 เผชิญประสบการณ์ เป็นการเข้าสู่กระบวนการเผชิญประสบการณ์ด้วยการดาเนินการ
ตามขั้นตอนของการเผชิญประสบการณ์ จนกระทั่งเกิดประสบการณ์ขึ้น
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ขั้ น ที่ 4 รายงานความก้ า วหน้ า เป็ น การรายงานภารกิ จ ของนั ก เรี ย นที่ ท าในการเผชิ ญ
ประสบการณ์ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
ขั้นที่ 5 รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ เป็นการสรุปการเผชิญประสบการณ์
ขั้นที่ 6 สรุปประสบการณ์ เป็นการสรุปขั้นตอนการเผชิญประสบการณ์
ขั้นที่ 7 ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ เป็นการศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนจากชุด
การสอนแบบอิงประสบการณ์
รูปแบบกำรให้ประสบกำรณ์
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540: 30) ได้กาหนดรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ/งาน รูป แบบการให้ป ระสบการณ์ มี 3 รูปแบบ คือ (1) การเรียนกับครู หรือ TDL (2) การ
เรียนกับเพื่อน หรือ PDL และ (3) การเรียนด้วยตนเอง หรือ SDL
1. การเรียนกับครู การเรียนกับครูเป็นการเรียนซึ่งได้รับการสอนจากครู ส่วนมากจะใช้วิธีการ
สาธิตหรือบรรยายให้กับนักเรียน โดยยึดครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน หรือครูมีบทบาทในการเรียน
การสอน การสอนของครูนั้นอาจใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ประกอบเพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การเลือกสื่อการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น
เนื้อหา สภาพนักเรียน ความถนัดของครู เวลาที่ทาการสอน และวัตถุประสงค์ในการสอน
2. การเรียนกับเพื่อน เป็นเทคนิควิธีการสอนที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการกระจาย
บทบาทในการสอน การเรียนกับเพื่อนมิได้หมายถึงการให้นักเรียนมายืนสอนหน้าชั้นเรียนทาหน้าที่ให้
ความรู้เหมือนครู แต่หมายถึง การให้นักเรียนได้ร่วมประกอบกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียน
และให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
3. การเรียนด้วยตนเอง เน้นการเรียนที่นักเรียนกากับการเรียนเองและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่งจัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ตลอดจน
วิธีการบรรลุ จุดประสงค์เหล่ านั้ น ด้ว ยตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งส่ งเสริมให้ นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ครูจะเป็นเพียงผู้คอยแนะนาและผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ตลอดจนสถานที่ศึกษาค้นคว้าไว้ให้
พร้อม การที่นักเรียนได้เรียนและได้ทางานที่ใจรักทาให้เกิดแรงกระตุ้นในการเรียน นักเรียนจะค่อยๆ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขตนเองและสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนด้วยตนเอง การเรียนการสอนควร
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีหลักอยู่ว่า แต่ ละบุคคลมีความแตกต่างกันแต่ละด้าน คือ ด้าน
ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ และความสนใจ
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การสอนแบบอิงประสบการณ์ให้ความสาคัญทั้งการเรียนกับครู ยึดครู
เป็นศูนย์กลางในการสอน การเรียนกับเพื่อนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนด้วยกัน และการเรียน
ด้วยตนเอง โดยคานึ งถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ล ะคน วิธีการสอนที่ใช้กับการสอนแบบอิง
ประสบการณ์
เนื่องจากการสอนแบบอิงประสบการณ์ ได้เน้นทั้งผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมเรียน จึงมีวิธีสอนแบบ
ต่างๆ ที่นามาใช้ ได้แก่ การสอนแบบกลุ่ม การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบแบ่ง กลุ่ม กิจกรรม
การสอนแบบแก้ ปั ญ หา การสอนแบบทดลอง การสอนโดยใช้ บทบาทสมมุ ติ การสอนโดยใช้
สถานการณ์จาลอง การสอนแบบศูนย์การเรียน การสอนแบบโครงการ การสอนแบบสาธิต และการ
สอนแบบฝึกปฏิบัติหรือการสอนแบบปฏิบัติการ
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องค์ประกอบของกำรสอนแบบอิงประสบกำรณ์
องค์ประกอบของการสอนแบบอิงประสบการณ์ ประกอบด้วย
1. แผนการสอนแบบอิงประสบการณ์ จัดทาขึ้นเพื่อให้ครูได้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
สอน
2. แผนเผชิญประสบการณ์ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตามที่กาหนด
3. แผนกากับประสบการณ์ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนไปตามประสบการณ์ที่กาหนด
4. แผนผลิตสื่อ จัดทาขึ้นเพื่อให้ครูสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่นักเรียนจะ
ได้รับ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อแผ่นภาพ นิทรรศการ ของจริง ฯลฯ
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ตอนที่ 4 การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 4.2 การสอนการทาโครงงานอาชีพ
โครงงานเป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ โดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติเพื่อให้โครงงานสาเร็จ
ภายใต้ ค าแนะน าการกระตุ้ น ความคิ ด กระตุ้ น การท างานจากครู ห รือ ผู้ เชี่ ย วชาญ และครูผู้ ส อน
โครงงานจะอานวยความสะดวกในการทางาน ชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน ตลอด
ทั้งติดตามวัดผล และประเมินผลโครงงานด้วย
โครงงำนมีควำมสำคัญอย่ำงไร
โครงงานมีความสาคัญมากทาให้ ผู้ศึกษาได้รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนทางานอย่างมีระบบ
เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายโดยนาเอาความรู้ต่างๆ มาพัฒนา คิดปรับปรุง แก้ไข สร้างสรรค์งานจน
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะจะทาให้ตัว
นักเรียนได้รับความรู้และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากบทเรียนในหลักสูตรรู้จักการทางานที่
เป็นระบบระเบียบ มีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นขั้นตอนสามารถประเมินผลตนเองได้เป็นระยะ
เน้นการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์อีกด้วย หลักการสาคัญของโครงงาน หลักการ
สาคัญของโครงงานควรคานึงถึงประโยชน์ในชิ้นงานนั้นๆ ในชีวิตประจาวันและครอบครัว ทรัพยากร
ท้องถิ่นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือก
ทาโครงงาน 1 โครงงานหรือมากกว่านั้นก็ได้ในแต่ละภาคเรียนหรือจะเลือกโครงงานเดียวกันต่อเนื่อง
ตลอดทั้ ง 2 รายวิชาก็ได้ โครงงานที่ นักเรียนแต่ล ะคนหรือแต่ล ะกลุ่ ม อาจเลื อกแตกต่างกัน และ
คาบเวลาไม่เท่ากันก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงานและความจาเป็นในการใช้ประโยชน์ชิ้นงาน
นั้นๆ
ปัจจัยที่สำคัญของกำรทำโครงงำน
1. ปัญหาและความต้องการจะต้องคานึงถึง ความสนใจของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะความสนใจ
เป็นสิ่งกระตุ้นจูงใจให้ผู้ทาโครงงานสามารถทาได้สาเร็จ
2. เลื อกปัญ หาและความต้องการสอดคล้ องกับความสามารถของตน เพราะการที่ผู้ เลือก
ปัญหา และความต้องการ มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่แล้วจะเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อันจะทาให้งานสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
3. ควรคานึงถึงเวลา งบประมาณ และคนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะทา ดังนั้นผู้จัดทา
โครงงานเป็ นปั จจั ยเบื้ องต้น ที่สาคัญ ที่จะทาให้ โครงงานสาเร็จได้จริงหรือไม่ แต่ปัจจัยที่สาคัญ อีก
ประการหนึ่งคือ การ
วิเครำะห์งำนเพื่อยกร่ำงโครงงำน ประโยชน์ของกำรจัดทำโครงงำน
1. นั กเรีย นจะได้รับ ความรู้ ที่เป็นข้อค้นพบจากการทาโครงงาน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษา
ค้นคว้ามาจากเอกสารต่างๆ และผู้รู้มากมาย
2. นักเรียนได้ลงมือค้นคว้าทาโครงงานด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา ซึ่ง
นักจิตวิทยาการศึกษาเชื่อว่า การกระทาหลายๆ ครั้งนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการดังกล่าว
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ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหา หรือกระบวนการแสวงหาคาตอบของปัญหาที่สงสัย สามารถนาไปปรับ
ใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆ ได้
3. นั กเรียนมีโอกาสเลื อกเรื่องที่ตนสนใจ ค้นคว้าหาคาตอบ และค้นพบด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนสนใจ และชอบในวิชางานนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อเจตคติที่ดีต่อการเรียนโครงงานด้วย
4. การทาโครงงานจะช่วยให้ นักเรียนพัฒ นาคุณ สมบัติอื่นๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การมีวินั ย ในการทางาน มีความเชื่อมั่น และความรับผิ ดชอบในตนเอง ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
ศูนย์พัฒ นาหลักสูตร (กรมวิชาการ, 2543 : 17 - 18 ) กล่าวว่าประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากการเรียนโครงงานคือ
1. ทาให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้และข้อมูลอื่นๆ
2. ผู้เรียนได้แสดงบทบาท และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
3. เกิดความคิดสร้างสรรค์ และอิสรภาพทางความคิด
4. เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับชีวิตจริง
ประเภทของโครงงำน
จากหลักการของโครงงาน พอสรุปได้ว่าเป็นการนาเอาความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมมา
บูรณาการกับ องค์ความรู้ใหม่ ทาให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นโครงงานที่เกิดขึ้น แบ่งออกได้ 4
ประเภท
1. โครงงานประเภททดลอง เป็นการทดลองทั้งทางทฤษฎีและวิชาการนามาสร้างหรือทดลอง
เพื่อให้ทราบผลและคุณค่าของงาน และนามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การศึกษาขนมอบกรอบโดยไม่ต้อง
ใช้ผงกรอบ การศึกษาใยสับปะรด หรือใยต้นกก มาผลิตเป็นกระดาษสา การทดลองปลูกพืชในน้ายา
โดยไม่ใช้ดิน การทดลองใช้ฮอร์โมนกับกิ่งกุหลาบ เป็นต้น
2. โครงงานประเภทสารวจรวบรวมข้อมูล เป็นโครงงานที่ศึกษาข้อมูลมาพัฒนางานให้ดีขึ้น
เช่น โครงงานสารวจอาชีพที่คนไทยทั่วไปชอบมากที่สุด โครงงานสารวจอาหารที่คนไทยนิยม โครงงาน
การสารวจงานบริการในท้องถิ่น เป็นต้น
3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่คิดสร้างสรรค์งานจากหลักการ
หรือทฤษฎี หรือพบเห็นงานของผู้อื่นมาแล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์จะพัฒนาต่อไป เพื่อพัฒนางานให้
มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น เช่น การประดิษฐ์เศษวัสดุที่เหลือใช้มาเป็นของชาร่วย การประดิษฐ์สบู่เป็น
ดอกไม้หรือสัตว์ชนิดต่างๆ การออกแบบรูปทรงกระเป๋าสุภาพสตรี การประดิษฐ์หัวฉีดพ่นน้าในแปลง
ปลูกผัก เป็นต้น
4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นโครงงานที่ผู้จัดทาได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิด
ขึ้นมาใหม่ จะใช้กติกา หรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายในแนวใหม่ อาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมก็ไ ด้ แต่ข้อ
สาคัญของการจัดทาโครงงานประเภทนี้ ผู้จัดทาต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดีจึงจะเป็น
ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมักเป็นโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เค้าโครงการเขียนรายงาน
กำรเขียนรำยงำนโครงงำน ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน กาหนดชื่อโครงงานให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจงว่าทาอะไร ควรเป็นข้อความที่
กะทัดรัดชัดเจน สื่อความหมายตรง มีความเฉพาะเจาะจงว่าศึกษาอะไร และสอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้
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2. ผู้จัดทาโครงงาน ให้เขียนชื่อนักเรียนที่ทาโครงงาน เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดาเนิน
โครงงานนี้ร่วมกัน ให้ระบุชื่อทุกคน พร้อมบอกห้องเรียนด้วย
3. ชื่อครูที่ปรึกษา ให้ระบุชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
4. หลั ก การและเหตุ ผ ล เขี ย นถึ งเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ว่ ามี ค วามส าคั ญ อย่ า งไร และ
ประโยชน์ ที่ได้จากการจัดทาโครงงาน
5. วัตถุประสงค์ กาหนดเป็นหัวข้อสาคัญๆ ว่า ในการจัดทาโครงงานนั้น ต้องการให้เกิดผล
อะไร ชิ้นงานอะไร และเพื่อให้ประโยชน์แก่ใครเป็นต้น
6. เป้าหมาย ให้ระบุเป็นเชิงปริมาณว่าจะทาชิ้นงานได้จานวนเท่าไร และเชิงคุณภาพคือผลิต
ชิ้นงานได้ตามวัตถุประสงค์
7. รูปแบบของงาน ให้ระบุรูปแบบของชิ้นงานที่ทาให้ชัดเจน
8. วิธีดาเนินการ หรือแผนปฏิบัติงาน ให้ระบุขั้นตอนสาคัญๆ ซึ่งได้กาหนดไว้ในขั้นวางแผน
ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายตามลาดับว่าทาอะไร จะศึกษาเรื่องใด อย่างไร กาหนดระยะเวลานานเท่าใด ให้
ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ด้วย
9. งบประมาณ ที่ใช้ให้ระบุว่าจะต้องใช้จ่ายเงินตลอดโครงงานนี้จานวนเท่าไร
10. สถานที่ปฏิบัติงาน จะใช้สถานที่ไหน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการปฏิบัติงานจากโครงงานชิ้นนี้ที่ได้รับโดยตรง และผลพลอย
ได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน 12. การประเมินผล วัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของงาน ปัญหาเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป การเขียนรายงานประเมินผล การเขียนรายงานผล เป็นการนา
ผลสรุปการประเมินผลระหว่างดาเนินงาน และหลังดาเนินงานตามแผนแล้ว ทั้งนี้คือรายงานให้สมาชิก
ในกลุ่มหรือครูที่ปรึกษาทราบ เป็นระยะๆ ถึงผลการปฏิบัติงานว่าได้ดาเนินงานไปตามแผนหรือไม่ มี
ปั ญหาอุป สรรคอย่ างไร เพื่อให้ ส มาชิก และครูที่ปรึกษาจะได้ห าทางช่วยเหลือ ให้ การปฏิบัติตาม
โครงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุป
การเขีย นรายงานผล เป็นการนาผลสรุปการประเมินผลระหว่างดาเนินงาน และหลั ง
ดาเนินงานตามแผนแล้ว ทั้งนี้คือรายงานให้สมาชิกในกลุ่มหรือครูที่ปรึกษาทราบ เป็นระยะๆถึงผล
การปฏิบัติงานว่าได้ดาเนินงานไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อให้สมาชิก และครู
ที่ปรึกษาจะได้หาทางช่วยเหลือ ให้การปฏิบัติตามโครงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 4
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ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ 5.1 การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนสาคัญของการจัดการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่
เน้น ผู้เรียนเป็น สาคัญ และการประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตาม
สภาพจริงของผู้เรียน
กำรวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีลักษณะสาคัญดังนี้
1. เน้นการประเมินที่ดาเนินการไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
ทาได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์
2. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ
3. เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
4. ใช้ ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลาย ด้ ว ยเครื่องมื อที่ ห ลากหลายและสอดคล้ อ งกั บ วิธีก ารประเมิ น
ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน
5. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน
6. การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
7. เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ครู
วิธีกำรและเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู้เรียนรอบด้าน
ตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึง
ใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
2. กาหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการกาหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่
หลากหลาย เป็นต้นว่า
- การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ
ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน เพื่อน ครู ผู้ปกครอง)
หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น
- แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ
- แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มสะสมงาน เป็ นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญที่ต้องเก็บไว้อย่างเป็น
ระบบ
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- แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความสาคัญต่อการประเมินสา
หรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพื่อน/กลุ่มเพื่อน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน
กำรนำแนวคิดกำรประเมินผลผู้เรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
การนาแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ก่อนนาไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่สาคัญที่สุด คือ
การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ
2. การแนะนาให้ผู้เรียนจัดทาแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน นอกจากจะแสดง
พัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพื่อจะนาไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป
2.1 หลักการเบื้องต้นของการจัดทาแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้
(1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่างๆ
(2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
(3) ดาเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน
(4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการ
และผลผลิต
(5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้
2.2 ความสาคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน ทาให้ครูได้
ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง
บทบำทของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุ ดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ คือ ครูผู้สอน
ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยเฉพาะเรื่องของความสาคัญ ความจาเป็น ทั้งนี้เพราะจะช่วยในการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อแนวคิดเปลี่ยน การกระทาย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย การกระทาหรือ
บทบาทของครูผู้สอนมีประเด็นสาคัญดังนี้
บทบำทในฐำนะผู้จัดกำรและผู้อำนวยควำมสะดวก
บทบาทในฐานะผู้จัดการ ซึ่ งกาหนดเป้าหมายในการจัดการว่า "ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง" ดังนั้นครูจะต้องมีข้อมูลของผู้เรียนแต่ละคนรอบด้านเพื่อนามาวิเคราะห์ และ
จัดการอย่างเหมาะสมเป็นงานหลักที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อ
1. วางแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การวางแผนอ านวยความสะดวก เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ เรี ย น ซึ่ ง
จาเป็นต้องมีข้อมูลผู้เรียนรอบด้าน เพื่อนามาวิเคราะห์และจัดการได้อย่างเหมาะสม เช่น จัดการด้าน
แหล่งเรียนรู้ จัดกิจ กรรมสนั บ สนุ น การให้การสงเคราะห์ เป็นต้น หรือการสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่น ชุมชน บุคคลอื่น เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
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1.2 การวางแผนการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารชั้นเรียนให้สอดคล้องกับรูปแบบหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง
1.3 การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะครั้ ง มี ขั้ น ตอนส าคั ญ คื อ ก าหนด
จุดประสงค์ ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผู้เรียน กาหนดวิธีการสอน และประเมินผล
2. กาหนดบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเป็นตัวกลางที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการ
เรียนรู้ และการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียน การสร้างระบบและการสื่อสารกับผู้เรียนให้ชัดเจน การ
สร้างระบบควบคุม กากับ ดูแล ด้วยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย
บทบำทในฐำนะผู้จัดกำรเรียนรู้
บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ครูมีบทบาท
ที่สาคัญมีดังนี้
1. การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถ และเพื่อ
กาหนดเรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้
1.2 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการกาหนด
เรื่องหรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ ตลอดจนวัตถุประสงค์สาคัญ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นสากล
1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เตรียมห้องเรียน
1.4 วางแผนการสอน ควรเขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดเรื่อง
(2) กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
(3) กาหนดเนื้อหา ครูควรมีรายละเอียดพอที่จะเติมเต็มผู้เรียนได้ ตลอดจน
มีความรู้ในเนื้อหาของศาสตร์นั้นๆ
(4) กาหนดกิจกรรม เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติ ได้ศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นาข้อมูลหรือความรู้นั้นมาสังเคราะห์เป็นความรู้หรือเป็นข้อสรุป
ของตนเอง ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ ถึงแม้จะ
เรียนรู้จากแผนการเรียนรู้เดียวกัน
(5) กาหนดวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
(6) กาหนดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือประเมิน
2. การสอน ครูควรคานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
2.1 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
2.3 จัดกิจกรรมหรือดูแลให้กิจกรรมดาเนินไปตามแผน และต้องคอยสังเกต บันทึก
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เรียนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม
2.4 ให้การเสริมแรง หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ข้อสังเกต
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2.5 การประเมินผลการเรียน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของ
ผู้ เรี ย น ประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ต ามที่ กาหนดไว้จ ากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น มี ลั ก ษณะเป็ น หลั กการที่ ค รู
สามารถนามาขยายความเพิ่มเติมในเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางและใช้เป็นข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน
และประเมินการปฏิบัติงานของตนเองที่ผ่านมา ว่าครูได้แสดงบทบาทการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญมากน้อยเพียงใด มีส่วนใดที่ยังไม่ได้ทาหรือต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง ได้ดังนี้
1. การเตรียมการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีบทบาทดังต่อไปนี้
1.1 วิเคราะห์หลักสูตร
1.2 ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับท้องถิ่น
หรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา
1.3 เตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้
1.4 มีข้อมูลผู้เรียนที่จะนาไปเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 เลือกเรื่องที่จะเรียน
2.2 วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.3 เรียนโดยการแลกเปลี่ยนความรู้
2.4 เรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม
2.5 เรียนจากห้องสมุด
2.6 เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน
2.7 เรียนโดยบูรณาการ สาระทักษะ และคุณธรรม
3. ผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับมีดังนี้
3.1 มีผลงานการเรียนรู้ที่หลากหลาย แม้เรียนจากแผนการเรียนรู้เดียวกัน
3.2 มีผลงานเชิงสร้างสรรค์
3.3 มีผลงานที่ภาคภูมิใจ
3.4 สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.5 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
3.6 ตัดสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องและสถานการณ์
3.7 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
4. การประเมินผล ครูจะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริง
4.2 วิธีการและเครื่องมือสอดคล้องกัน
4.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
4.4 นาผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็ น
สิ่งที่ทายาก และดูเหมือนว่าครูจะมีภ าระงานมากขึ้น ผู้ ที่จะประสบความสาเร็จในการทางานนี้ได้
จะต้องมีความตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน และต้องทางานตลอดเวลา แต่ถ้าจะพิจารณาอย่าง
ถ่องแท้ แล้ว ก็ไม่ใช่ภาระงานที่นอกเหนือขอบเขตของความเป็นครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒ นา
บุคคล ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ตามแนวทางที่ถูกต้องย่อมจะได้รับผลงานของความเหน็ดเหนื่อยอย่าง
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คุ้มค่าในเบื้องต้น คือได้ชื่นชมกับความเจริญงอกงามของศิษย์ดังคากล่าวที่ว่า “ความสาเร็จของศิษย์
คือรางวัลชีวิตของครู”
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ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ 5.2 การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของ
ผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบ
ในชีวิตประจาวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทา หรือผลผลิต จาก
กระบวนการทางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึง
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับ
ความสาเร็จใด (สุวิมล ว่องวานิช 2546 : 13)
แนวคิดและหลักกำรของกำรประเมินผลตำมสภำพจริง
1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่
เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการทางาน ความร่วมมือ ใน
การแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
3. การประเมิน ตามสภาพจริง เป็ น การสะท้ อ นให้ เห็ น การสั งเกตสภาพงานปั จจุบั น ของ
นักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็ นจริง โดยพิจารณาจากงาน
หลายๆ ชิ้น
5. ประเมินควรมีหลายๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตัวนักเรียน
6. การประเมินต้องดาเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. นาการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ลักษณะสำคัญของกำรวัดและกำรประเมินผลจำกสภำพจริง
ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545 :
159)
1. การวั ด และการประเมิ น ผลจากสภาพจริ ง มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจาความรู้อะไรได้บ้าง
2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วน
ที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ ผู้เรียนได้พัฒ นาเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความ
ต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ
เพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้
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4. ข้ อ มู ล ที่ ป ระเมิ น ได้ จ ะต้ อ งสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งกระบวนการเรีย นการสอนและการวาง
แผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
แต่ละบุคคลได้หรือไม่
5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้
6. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนกำรประเมินตำมสภำพจริง
การประเมินตามสภาพจริงมีการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ (อนุวัติ คูณแก้ว, 2548 : 115
อ้างถึง ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2544 : 1)
1. กาหนดวัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้ องกับ สาระ มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนาด้วย
2. กาหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เช่น
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น
3. กาหนดผู้ป ระเมิน โดยพิจารณาว่าผู้ประเมินจะมีใครบ้าง เช่น นักเรียนประเมินตนเอง
เพื่อนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. เลือกใช้เทคนิ คและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบ
สารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
5. กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรียนทากิจกรรม ระหว่าง
ทางานกลุ่ม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เวลาว่าง/พักกลางวัน ฯลฯ
6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการนาข้อมูลจากการประเมินมา
วิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการทางาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ
วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
7. กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการกาหนดรายละเอียดในการให้ คะแนนผลงานว่า
ผู้เรียนทาอะไร ได้สาเร็จหรือว่ามีระดับความสาเร็จระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การให้คะแนน
อาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้
อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของ
นักเรียน มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ กาหนดกรอบและวิธีประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินตามสภาพจริงจะกล่าวต่อไปนี้
เทคนิค/วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมินตำมสภำพจริง
การประเมิน ตามสภาพจริงเป็นการกระทา การแสดงออกหลายๆ ด้าน ของนักเรียนตาม
สภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้
1. การสังเกต เป็นวิธีการที่ดีมากวิธีห นึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การ
ปฏิ บั ติ ง าน และโดยเฉพาะด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึ ก และลั ก ษณะนิ สั ย สามารถท าได้ ทุ ก เวลา
ทุกสถานที่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรียน
วิธีการสังเกตทาได้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงสร้างหมายถึง ครู
กาหนดพฤติกรรมที่ต้องสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่น สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไป
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เรื่ อยๆ ) อีก วิธีห นึ่ ง คือ การสั งเกตแบบไม่ ตั้งใจ หรือไม่ มีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงไม่ มี การกาหนด
รายการสังเกตไว้ล่วงหน้า ครูอาจมีกระดาษแผ่นเล็กๆ ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อบันทึกเมื่อพบพฤติกรรม
การแสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจทาได้โดยย่อก่อน แล้ ว
ขยายความสมบูรณ์ภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจทาให้
ละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่น่าสนใจแต่ไม่มีในรายการที่กาหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตั้งใจอาจทาให้
ครูขาดความชัดเจนว่าพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแก่การสนใจและบันทึกไว้ เป็นต้น ข้อ
เตือนใจสาหรับการใช้วิธีสังเกต คือ ต้องสังเกตหลายๆ ครั้งในหลายๆ สถานการณ์ (การเรียน การ
ทางานตามลาพัง การทางานกลุ่ม การเล่น การเข้าสังคมกับเพื่อน การวางตัว ฯลฯ) เมื่อมีเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่งๆ (2-3 สัปดาห์) จึงนาข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อพิจารณาสักครั้งหนึ่ง
เครื่ อ งมื ออื่ น ๆ ที่ ใช้ป ระกอบการสั งเกต ได้แ ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็นต้น
2. การสั มภาษณ์ เป็น อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างได้ดี เช่น ความคิด (สติ
ปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการทางาน วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสังเกต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น ข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
(1) ก่ อนสั ม ภาษณ์ ค วรหาข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ ภู มิห ลั งของนั ก เรียนก่ อนเพื่ อ ท าให้ ก าร
สัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมูลยิ่งขึ้น
(2) เตรียมชุดคาถามล่วงหน้าและจดลาดับคาถามช่วยให้การตอบไม่วกวน
(3) ขณะสัมภาษณ์ครูใช้วาจา ท่าทาง น้าเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเองทาให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกปลอดภัย และแนวโน้มให้นักเรียนอยากพูด / เล่า
(4) ใช้คาถามที่นักเรียนเข้าใจง่าย
(5) อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางอ้อมคือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียน เช่น เพื่อน
สนิท ผู้ปกครอง เป็นต้น
3. การตรวจงาน เป็ น การวัดและประเมินผลที่เน้นการนาผลการประเมินไปใช้ทันทีใน 2
ลักษณะ คือ เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินที่ควร
ดาเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่างๆ เป็นต้น
งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดที่
เน้ น การเขีย นตอบ เรี ย บเรี ย ง สร้ างสรรค์ (ไม่ ใช่แ บบฝึ ก หั ด ที่ เลี ย นแบบข้ อ สอบเลื อกตอบซึ่ งมั ก
ประเมินได้เพียงความรู้ความจา) งาน โครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ
ดาเนินการและแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียน ตอบและ
ปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทางาน
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ข้อแนะนำบำงประกำรเกี่ยวกับกำรตรวจงำน
โดยปกติครูมักประเมินนักเรียนทุกคนจากงานที่ครูกาหนดชิ้นเดียวกัน ครูควรมีความยืดหยุ่น
การประเมินจากการตรวจงานมากขึ้น ดังนี้
(1) ไม่จาเป็นต้องนาชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิ น อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนทา
ได้ดีและบอกความหมาย / ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูต้องการประเมินได้ วิธีนี้เป็น
การเน้น “จุดแข็ง” ของนักเรียน นับเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามผลิตงานที่
ดีๆ ออกมามากขึ้น
(2) จากแนวคิดตามข้อ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่จาเป็นต้อง
เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น นักเรียนคนที่ 1 งานที่ (ทาได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 2, 3, 5
ส่วนนักเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 1, 2, 4 เป็นต้น
(3) อาจประเมินชิ้นงานที่นักเรียนทานอกเหนือจากที่ครูกาหนดให้ก็ได้ แต่ต้องมั่นใจ
ว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนทาเองจริงๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทาเองที่บ้าน และนามาใช้ที่โรงเรียนหรือ
งานเลือกต่างๆ ที่นักเรียนทาขึ้นเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล / หลักฐานผลงานอย่าง
กว้างขวาง จะทาให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง
ของเขาได้แม่นยายิ่งขึ้น
(4) ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เป็นเฉพาะตัวเลข
อย่างเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนด้วย
4. การรายงานตนเอง เป็ นการให้ นักเรียนเขียนบรรยายหรื อตอบคาถามสั้ นๆ หรือ ตอบ
แบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้น เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธี
ทางาน ความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างคาถามให้นักเรียนเขียน
ตอบสั้นๆ เพื่อสะท้อนความคิด วิธีการทางานหรือบุคลิกภาพของนักเรียน
5. การใช้ บั น ทึ ก จากผู้ ที่ เกี่ย วข้อ ง เป็ น การรวบรวมข้อ มู ล ความคิด เห็ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ตั ว
นักเรียน ผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่างๆ เช่น จาก
เพื่อนครู โดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ข องนักเรียน (ประเมินเดือนละ
ครั้ง) จากเพื่อนนักเรียน โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน (นักเรียนต้องได้รับคาแนะนามาก่อน
เกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) จากผู้ปกครอง โดยจดหมาย / สารสัมพันธ์ที่ครู หรือ
โรงเรียนกับผู้ปกครองมีถึงกันโดยตลอดเวลา โดยการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือโดยการ
ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ
6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบ ข้อเสนอแนะ
ให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความสาคัญเพียงพอที่จะแสดงถึงภูมิ
ความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้นๆ
6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน
6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลายๆ ด้านมาผสมผสาน และ
แสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
6.5 ควรมีคาตอบถูกได้หลายคาตอบ และมีวิธีการหาคาตอบได้หลายวิธี
6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคาตอบอย่างชัดเจน
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กำรประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงำน
แฟ้ มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่ ใช้ส ะสมงานของนักเรียนอย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็นแฟ้ ม
กล่อง แผ่นดิสก์ อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง
นั้นๆ หรือหลายๆ เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์
การตัดสิน ความสามารถ / คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง
การประเมินผลโดยใช้แฟ้ มสะสมงานเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะใช้การประเมินให้ผูกติดอยู่กับการสอนและมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนที่ชัดเจน
วิธีการประเมินตามสภาพจริงที่ได้กล่าวแล้วนั้น การที่จะได้มาซึ่งผลการเรี ยนรู้ที่แท้จริงของ
นักเรียน ครูควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุม
พฤติ ก รรมทุ ก ด้ านและมี จ านวนมากเพี ย งพอที่ จ ะประเมิ น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ในตั ว นั ก เรีย นอย่ างมั่ น ใจ
หลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง
สรุป
การประเมิน สภาพจริง เป็นการประเมินที่เน้นให้ ผู้เรียนปฏิบัติ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ใน
สถานการณ์จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ อาจใช้สถานการณ์จาลองที่พยายามให้เหมือนจริงมากที่สุด
หรืออาจจะให้ผู้เรียนไปปฏิบัตินอกห้องเรียน หรือที่บ้าน แล้วเก็บผลงานไว้ โดยอาจจะเก็บไว้ใ น
แฟ้ มสะสมงาน แล้ ว ครู เรี ย กมาประเมิ นภายหลั งสถานการณ์ ที่ ประเมิ นควรเป็ น สถานการณ์ ที่
ประเมิ น ผู้ เรีย นได้ห ลายมิ ติ เช่น ทั กษะ ความรู้ ความสามารถ การคิด และคุณ ลั กษณะต่ างๆ
วิธีการที่ใช้ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีห ลากหลายประกอบกัน สรุปดังนี้ 1. การ
สังเกต 2. การสัมภาษณ์ 3. การตรวจงาน 4. การรายงานตนเองของนักเรียน 5. การบันทึกจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง 7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การให้
คะแนนการประเมินตามสภาพจริง มี 2 แนวทาง คือ การประเมินในลักษณะภาพรวม และการ
ประเมินในลักษณะการวิเคราะห์ส่วนย่อย หัวใจสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ต้องสอน
และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระตอนที่ 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 5
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ใบงำนที่ 1
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะและความสาคัญของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่ง จงตอบคาถามต่อไปนี้ โดยเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว
แบบทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตัวอย่ำงแนวทำงกำรสอน และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องของ
วิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (5 ข้อ)
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
ด้านใด
ก. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ข. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี
ค. นาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต มาใช้ประโยชน์ในการทางาน
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระการเรียนรู้กี่สาระ
ก. 1 สาระ
ข. 2 สาระ
ค. 3 สาระ
ง. 4 สาระ
3. ทักษะใดไมใช่ทักษะที่จาเป็นต่อทักษะการอาชีพ
ก. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ข. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ค. ทักษะการทางานร่วมกัน
ง. ทักษะการแสวงหาความรู้
4. สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรสอนในเรื่องใดบ้าง
ก. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ข. ซอฟต์แวร์ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. โปรแกรมอรรถประโยชน์ โพรโตคอล
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
5. สาระใดที่สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ
ก. สาระการดารงชีวิตและครอบครัว
ข. สาระการออกแบบและเทคโนโลยี
ค. สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. สาระการอาชีพ
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ใบงำนที่ 2
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี

คำสั่ง จงตอบคำถำมให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีทั้งหมดกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร จงอธิบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงำนที่ 3
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา
การจัดทาหน่วยการเรียนรู้

คำสั่ง จงตอบคำถำมให้ถูกต้องและสมบูรณ์
การจัดทาหลักสูตรอิงมาตรฐาน/ตัวชี้วัดและสาระแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบงำนที่ 4
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา
การสอนที่ใช้กับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำสั่ง จงตอบคำถำมให้ถูกต้องและสมบูรณ์
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม มีขั้นตอนอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปัจจัยที่สาคัญของการทาโครงงานเป็นอย่างไร จงอธิบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ใบงำนที่ 5
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับผูส้ อนระดับมัธยมศึกษา
การวัดและประเมินผล

คำสั่ง จงตอบคำถำมให้ถูกต้องและสมบูรณ์
การนาแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรปฏิบัติ
อย่างไร
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ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริงมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
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