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        คํานํา 

  คูมือการจัดทําแผนการจัดการเรียนมุงเนนสมรรถนะเลมนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดดวยตนเองและเปนรายกลุม โดยมีรายละเอียด 4 สวน ไดแก  
1) แผนการจัดการเรียนมุงเนนสมรรถนะ 2) นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนมุงเนน
สมรรถนะ 3) แนวทางการจัดทํารายละเอียดตางๆ สําหรับจัดทําแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ  
4) ตัวอยางเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนมุงเนนสมรรถนะรายวิชาท่ีตองครอบคลุมท้ังจุดประสงครายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา โดยไดนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมงตามหนวย 
การเรียนรูและในแตละหนวยการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ัง 3 ดาน ไดแก  
ดานความรู ดานทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค ออกแบบการเรียนรูดวยเทคนิคและ 
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียน นักศึกษาใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร จึงหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการใชเปนแนวทางจัดทําแผน 
การจัดการเรียนมุงเนนสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการจัดการเรียนรูบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร 
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นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 

1. จุดประสงครายวิชา หมายถึง ขอความท่ีระบุคุณลักษณะการเรียนรูและความสามารถท่ีครูตองการ 

ใหเกิดข้ึนกับนักเรียน หลังจากท่ีนักเรียนไดผานกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆ แลว (กําหนด

ไวในหลักสูตร) 

2. สมรรถนะรายวิชา หมายถึง ขอความท่ีแสดงความสามารถในการประยุกตใชความรู ความเขาใจ 

ทักษะปฏิบัติและทักษะดานความคิดในการปฏิบัติงานโดยใหเขียนครอบคลุม 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 

และจิตพิสัย แลว (กําหนดไวในหลักสูตร) 

3. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง การเขียนบรรยายถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีครูจะตอง

สอนซ่ึงอาจจะอยูในรูปหัวขอเรื่องในภาคทฤษฎี หรือในลักษณะงานยอยตาง ๆ ท่ีจะตองมีการฝกหัดใหแก

ผูเรียนในวิชาปฏิบัติซ่ึงไดจากการวิเคราะหงาน แลว (กําหนดไวในหลักสูตร) 

4. หนวยการเรียนรู หมายถึง ขอความท่ีแสดงถึงหัวขอเรื่องท่ีจะสอน ซ่ึงในการกําหนดหัวขอเรื่อง 

(Topic Analysis)  สามารถทําไดโดยใชแผนภูมิปะการัง (Coral Pattern) หรือ Scalar Pattern ซ่ึงอาจเปน

หัวขอหลัก (Main Element) และหัวขอยอย (Element) โดยตองกําหนดจํานวนชั่วโมงและสัปดาหในการสอน 

(ไมเกิน 18 สัปดาห) ในหนวยการเรียนรูแตละหนวย ตองกําหนดสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนใหครบท้ัง 3 ดาน 

ไดแก ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

5. สาระสําคัญ หมายถึง ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเนื้อหา หลักการ วิธีการ ท่ีตองการจะใหผูเรียน
ไดรับหลังจากเรียนรูในหนวยนั้น 

6. สมรรถนะประจําหนวย หมายถึง ความสามารถท่ีผูเรียนแสดงออกท้ังทางดาน ความรู ทักษะ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหนวยนั้น 

7. จุดประสงคการเรียนรู หมายถึง  ขอความท่ีแสดงถึงผูเรียนเกิดจาดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยผูเรียนแสดงพฤติกรรมนั้นมี 3 ดาน คือ 

7.1 ความรู (Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมดานสมองท่ีเก่ียวกับสติปญญา  ความรู ความคิด 
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนความสามารถทาง
สติปญญาพฤติกรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได 

7.1.1 ความรู ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณตางๆ จากการที่ไดรับรูไว

และระลึกสิ่งนั้นไดเม่ือตองการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราว

ตางๆ ได สามารถเปดฟงหรือดูภาพเหลานั้นได เม่ือตองการ 

7.1.2 ความเขาใจ  เปนความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื่อ และสามารถแสดง

ออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความหรือการกระทําอ่ืนๆ 

7.1.3 การนําความรูไปใช  เปนข้ันท่ีผูเรียนสามารถนําความรู ประสบการณไปใชในการ

แกปญหาในสถานการณตางๆ ได ซ่ึงจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได 
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7.1.4 การวิเคราะห  ผูเรียนสามารถคิดหรือแยกแยะเรื่องราวสิ่งตางๆ ออกเปนสวนยอย 

เปนองคประกอบท่ีสําคัญไดและมองเห็นความสัมพันธของสวนท่ีเก่ียวของกัน ความสามารถในการวิเคราะห 

จะแตกตางกันไปแลวแตความคิดของแตละคน 

7.1.4 การสังเคราะห  ความสามารถในการท่ีผสมผสานสวนยอย ๆ เขาเปนเรื่องราวเดียวกัน

อยางมีระบบ เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมท่ีสมบูรณและดีกวาเดิม อาจเปนการถายทอดความคิดออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ 

ไดงาย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานข้ึนใหม หรืออาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสรางความสัมพันธ 

ของสิ่งท่ีเปนนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม 

7.1.6 การประเมินคา  เปนความสามารถในการตัดสิน  ตีราคา หรือสรุปเก่ียวกับคุณคาของ

สิ่งตางๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเปนไปตามเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นๆ  

หรืออาจเปนกฎเกณฑท่ีสังคมยอมรับก็ได 

7.2 ทักษะ หมายถึง จุดประสงคท่ีมุงพัฒนาพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการกระทํา (Doing) ของผูเรียน 
เก่ียวกับทักษะความชํานาญ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย ประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ 5 ข้ัน ดังนี้ 

  7.2.1 เลียนแบบ  เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือเปนการเลือกหา 

ตัวแบบท่ีสนใจ 

  7.2.2 ทําไดตามแบบ  เปนพฤติกรรมท่ีผูเรียนพยายามฝกตามแบบท่ีตนสนในและพยายาม

ทําซํ้า เพ่ือท่ีจะใหเกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจใหได หรือสามารถปฏิบัติงานไดตามขอเสนอแนะ 

  7.2.3 ทําไดถูกตองแมนยํา พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเครื่อง

ชี้แนะเม่ือไดกระทําซํ้าแลว  ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ 

  7.2.4 ทําไดตอเนื่องประสานกัน หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเปนของตัวเองจะกระทํา 

ตามรูปแบบนั้นอยางตอเนื่องจนปฏิบัติงานท่ียุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว การท่ีผูเรียน 

เกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสมํ่าเสมอ 

 7.2.5 ทําไดอยางเปนธรรมชาติ พฤติกรรมท่ีไดจากการฝกอยางตอเนื่อง จนสามารถปฏิบัติ

ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติ 

7.3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของผูเรียนเก่ียวของกับ
ความรูสึกหรืออารมณ เชน เจตคติ (Attitude)  คานิยม (Value) ความสนใจ (Interest) รวมท้ังปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแบงได 5 ระดับ ได 

 7.3.1 รับรู  เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนตอปรากฏการณหรือสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนไป

ในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

 7.3.2 ตอบสนอง เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอมและพอใจตอ

สิ่งเรานั้น ซ่ึงเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว 

 7.3.3 เห็นคุณคา การเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคมการยอมรับนับถือในคุณคานั้น ๆ  

หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น 
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 7.3.4 จัดระบบคุณคา  การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย

ความสัมพันธ ถาเขากันไดก็จะยึดตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิก 

คานิยมเกา 

7.3.5 พัฒนาเปนลักษณะนิสัย  การนําคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจําตัว 

ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตองดีงามพฤติกรรมดานนี้ จะเก่ียวกับความรูสึกและจิตใจ ซ่ึงจะเริ่มจากการได

รับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตางๆ จนกลายเปนคานิยม 

และยังพัฒนาตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะควบคุมทิศทางพฤตกิรรม 

8. เนื้อหาวิชาสาระการเรียนรู (Information) หมายถึง รายละเอียดท่ีเชื่อมโยงกับสาระสําคัญ 

และสอดคลองกับ ใบเนื้อหาสาระ (Information Sheet) มักจะเขียนเนื้อหาสาระการเรียนรูจากการรวบรวม 

จากหนังสอื วารสารงานวิจัย ประสบการณผูสอน ฯลฯ แลวเรียบเรียงความสําคัญและจําเปนออกเปน 3 ระดับดังนี้ 

     8.1 เนื้อหาท่ีจะตองรู (Must Know) เปนเนื้อหาท่ีจะตองนํามาใชในการเรียนการสอนเพราะสําคัญ

และจําเปนมากในการเรียนรู หากขาดเนื้อหาสวนนี้แลว ผูเรียนจะไมสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคการสอนนั้น ๆ 

ขอสังเกตของเนื้อหาสวนนี้ก็คือ เปนใจความสําคัญ (Concept) หรือกฎพ้ืนฐานตาง ๆ ซ่ึงอาจตองใชเวลา

สําหรับการใหเนื้อหาในสวนนี้มาก 

    8.2 เนื้อหาท่ีควรรู (Should Know) เปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญรองลงมาท่ีจะชวยใหการทํา 

ความเขาใจหรือชวยในการเรียนเนื้อหาท่ีตองรู เปนไปดวยความรวดเร็วและชัดเจนยิ่งข้ึน เนื้อหาในสวนนี ้

จึงทําหนาท่ีเปนสวนชวยเสริมการเรียน การจัดการเรียนการสอนอาจไมจําเปนตองเนนเนื้อหาในสวนนี้มาก

เทากับเนื้อหาท่ีจะตองรู ซ่ึงสําคัญตอผูเรียนมากกวา 

    8.3 เนื้อหาท่ีนาจะรู (Could Know) เปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญและความจําเปนนอย อาจจะไม

ตองสอน หากแตมีเวลาเหลืออาจหยิบยกมากลาวเพ่ิมเติมก็ได เพราะจะชวยเสริมใหการเรียนรูในสวนเนื้อหานั้น ๆ 

กวางไกลมากข้ึน ในการเรียนการสอนซ่ึงมีชวงเวลาจากัด อาจจะมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาคนควา

รายละเอียดเนื้อหาสวนนี้ดวยตนเองก็ได 

9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรูตาง ๆ ท่ีผูสอนจัดใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนด รวมท้ังทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ลักษณะของกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการเรียนรู ยกตัวอยางเปนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

MIPP 

9.1  การนําเขาสูบทเรียน 

9.1.1 ข้ันสนใจ (Motivation) 

 การกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนรูในเนื้อหา โดยใชสื่อประกอบ

คําถาม แบบกวางๆ เพ่ือใหผูเรียนสวนใหญมีสวนรวม ท่ีครูใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

เตรียมตัวนักเรียนกอนเริ่มเรียน และกอนท่ีครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชาซ่ึงเปนการเตรียมนักเรียนใหรูวากําลังเรียน 

เรื่องอะไร สามารถนําเอาความรูและทักษะท่ีนักเรียนมีอยูเดิมมาสัมพันธกับบทเรียนท่ีครูกําลังจะสอนได  
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โดยการหากิจกรรมท่ีเราความสนใจของนักเรียนแลวเชื่อมโยงไปสูบทเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน

ไดดียิ่งข้ึน 

9.2  การเรียนรู 

9.2.1 ข้ันศึกษาขอมูล (Information) 

                   ผูสอนตองเลือกเนื้อหาท่ีตองรู (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเรื่องเครื่องมือวัด  

ตองสอนวิธีการอานกอนแลวจึงสอนวิธีการใชงาน วิธีการบํารุงรักษา และการบอกชื่อชิ้นสวนตาง ๆ  

           9.2.2  ข้ันพยายาม (Application) ผูสอนตองมีแบบฝกหัดการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนใชความรู 

ท่ีไดเรียนมาแกปญหาพัฒนาทักษะและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนายในการเรียนรู 

9.3  การสรุป 

               9.3.1 ข้ันสําเร็จผล (Progress) 

         ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัด เพ่ือใหผูเรียนตรวจปรับความรูความเขาใจในเนื้อหา

ท่ีไดเรียนมาและเปนการเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสนใจ และเปนการสรุปซํ้าในเนื้อหาครูสามารถจัด

กิจกรรมเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาได 

10. ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับทําให 

การสอนของครูถึงผูเรียนและทําใหผูเรียนและทําใหผูเรียนเรียนตามจุดประสงคไดดีและมีความเขาใจในเนื้อหา 

ท่ีจะเรียนรู ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน หุนจําลองหรือของจริง เปนตน  

11. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารท่ีครูจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนการของ

นักเรียน ไดแก ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) ใบสั่งงาน (Job Sheet) ใบมอบหมายงาน (Assignments Sheet) 

11.1 ใบปฏิบัติงาน (Operation Sheet) หมายถึง เอกสารท่ีเปนขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในการ

ฝกปฏิบัติ 

11.2 ใบส่ังงาน (Job Sheet) หมายถึง เอกสารท่ีใชประกอบการฝกอบรมหรือการเรียน

ทางดานปฏิบัติ โดยการกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติงานตามคําสั่ง เพ่ือใหเกิดทักษะตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

ท่ีวิเคราะหไดจากข้ันตอนการทํางานไดอยางปลอดภัย 

11.3 ใบมอบหมายงาน (Assignments Sheet) หมายถึง เอกสารท่ีครูผูสอนมอบหมายงาน 

ใหผูเรียนไปฝกปฏิบัติดวยตนเองนอกเหนือจากเวลาการเรียนการสอน 

12. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอ่ืน หมายถึง การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงศาสตรสาขาตางๆ   

ท่ีสัมพันธเก่ียวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีมีความหมาย  มีความหลากหลาย 

และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

13. การวัดและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบจุดประสงคในการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแผนการเรียนรู  

เชน แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมผูเรียน และแบบสัมภาษณ เปนตน 

13.1 การวัดและประเมินผลกอนเรียน หมายถึง การวัดและประเมินผลความรู/ทักษะพ้ืนฐาน  
เปนการตรวจสอบเพ่ือดูวาผูเรียนมีความรู/ทักษะพ้ืนฐานกอนหนาท่ีจะเรียนในบทเรียนนั้น ๆ มากนอยเพียงใด 
สามารถท่ีจะเรียนตอไปไดเลยหรือควรท่ีจะปรับพ้ืนความรู/ฝกทักษะพ้ืนฐานบางสวนหรือท้ังหมดเสียกอน 
การวัดและประเมินผลความรู/ทักษะพ้ืนฐาน ทําเพ่ือใหไดขอมูลบางอยางท่ีตองการมาจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอน ขอสรุปของการประเมินผลจึงมิไดอยูท่ีการสอบไดสอบตก แตเปนการพิจารณาถึงสมรรถภาพพ้ืนฐาน 
ของผูเรียนเทานั้น ดวยเหตุนี้ วิธีการและเครื่องมือวัดผลจึงอาจจะทําโดยการสัมภาษณ การสอบขอเขียนสั้น ๆ 
หรือพิจารณาจากผลงานท่ีผูเรียนเคยปฏิบัติมาแลวก็ไดสําหรับบทเรียนท่ีตอเนื่องหรือกลุมผูเรียนซ่ึงครูคน
เดียวกันเคยไดสอนมา อาจไมตองมีการวัดและประเมินผลกอนเรียนก็ได ท้ังนี้เพราะวาครูผูสอนมีขอมูลของ
ผูเรียนอยูแลว  

13.2 การวัดและประเมินผลขณะเรียน หมายถึง เพ่ือใหผูเรียนไดตรวจสอบความรูความเขาใจ 
ในเนื้อหาสวนตาง ๆ ท่ีรับจากการเรียนการสอนไปวามีอยูเพียงพอท่ีจะใชแกปญหาตาง ๆ ไดหรือไมเพียงใด  
 
ฉะนั้นคะแนนจากการวัดและประเมินผลความรูความเขาใจในบทเรียนตาง ๆ จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ
วินิจฉัยการจัดการเรียนการสอนซ่ึงจะไมเก่ียวของกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตอยางใด  
เพราะกิจกรรมดังกลาวอยูในชวงข้ันพยายามของกระบวนการเรียนรูเทานั้น 

13.3 การวัดและประเมินผลหลังเรียน หมายถึง วัดและประเมินเม่ือจบการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู เพ่ือตรวจสอบผลการเรียนผูเรียน โดยเทียบกับจุดประสงคหรือผลการเรียนรู นอกจากนี้การวัด 
และประเมินผลหลังเรียนอาจเปนขอมูลกอนเรียนในระดับตอไป 

14. บันทึกหลังสอน หมายถึง เปนการสรุปและแสดงผลการนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปใช   

วาสามารถจัดกิจกรรมไดบรรลุผลการเรียนรูหรือไม  มีปญหาและอุปสรรคใดบางท่ีตองแกไข มีพฤติกรรมของ

ผูเรียนใดบางท่ีตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 

       14.1 ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง ผลประเมินการใชแผนการสอน เปนการประเมินตนเอง  

14.1.1 จุดประสงค(Objective) จุดประสงคแตละขอท่ีกําหนดไวในแผนเหมาะสมเพียงใด

ควรปรับปรุงเพียงใด และสอนตามตรงจุดประสงคท่ีวางแผนไวมากนอยเพียงใด 

14.1.2 หองเรียน/หองฝกงาน มีความเหมาะสมเพียงใด 

14.1.3  เนื้อหาท่ีมีในแผน เหมาะสมเพียงใด  สอนเนื้อหาตามท่ีวางแผนไวไดมากนอยเพียงใด 

       14.1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีวางแผนไวเหมาะสมเพียงใด จัดการเรียนรูไดตาม

กิจกรรมท่ีวางแผนไวไดมากนอยเพียงใด  

    14.1.5 สื่อการสอน ท่ีวางแผนไวในแผนการจัดการเรียนรู เหมาะสมเพียงใด นํามาใชสอน

มากนอยเพียงใด 

14.1.6 เครื่องมือ/อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุฝก อุปกรณชวยสอนอ่ืนๆ ท่ีวางแผน

ไวเหมาะสมเพียงใดใชตามแผนมากนอยเพียงใด 

14.1.7 เวลาท่ีใช เวลาท่ีวางแผนไวเหมาะสมเพียงใด  ปฏิบัติการสอนไดตามเวลามากนอย
เพียงใด 

   14.1.8 การวัดและประเมินผลท่ีออกแบบไวในแผนเหมาะสมเพียงใด นําไปใชวัดประเมินผล 

ครบกระบวนการตามท่ีวางแผนไวมากนอยเพียงใด 

      14.2 ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา หมายถึง ตัวผูเรียนท่ีจะเขามาเรียนในหลักสูตร

รายวิชาท่ีพัฒนาข้ึน จะตองตรวจสอบคุณสมบัติตางๆ เชน ความรู/ทักษะพ้ืนฐาน ลักษณะสวนบุคคล (ถา

จําเปน) เปนตน ใหสอดคลองตามความตองการท่ีกําหนดไวเปนพ้ืนฐานของผูท่ีจะเขามาเรียนในหลักสูตร
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รายวิชานั้น ผลจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

หลังจากศึกษาจบหลักสูตรรายวิชาท่ีทดลองใชแลว จะบอกไดวา  

1. โดยเฉลี่ยแลวผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาท่ีพัฒนารอยละเทาไร อยูในเกณฑสูงหรือต่ํา  
2. จากการตรวจสอบมีปริมาณหรือจํานวนผูเรียนเทาไร สามารถผานรายวิชานั้นไปไดและมีจํานวน

เทาไรควรศึกษาซํ้าใหมอีกครั้งหนึ่ง 
   14.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู หมายถึง แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน  

การแกปญหาอาจเปนการแกปญหาทันทีระหวางปฏิบัติการสอนควรบันทึกไวดวยหรือเสนอแนวทางแกปญหา

เพ่ือปรับปรุงแผนจัดการเรียนรูในการสอนครั้งตอไป (Action Plan) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
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 แนวทางการจัดทํารายละเอียดตางๆ สําหรับจัดทําแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ  

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การวิเคราะหหัวขอเรื่องโดยใช Coral และ Scalar Pattern 

 เม่ือไดหัวขอเรื่องท่ีจะตองสอนครบถวนแลว ก็นําหัวขอเรื่องมาแยกยอยเปนหัวขอหลัก (Main 

Element) จากหัวขอหลักแยกตอเปนหัวขอยอย (Element)   

 

ซ่ึงการวิเคราะหหัวขอเรื่อง (Topic Analysis) นิยมทํากัน 2 แบบ คือ 

1. แบบ Scalar Pattern 

 

2. แบบแผนภูมิปะการัง (Coral Pattern) 
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ข้ันตอนการวิเคราะหหัวขอเรื่องเพ่ือหาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

การวิเคราะหหัวขอเรื่องเพ่ือนําไปเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยปกติจะนําหัวขอหลัก (Main Element) 

มาเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แตถานําหัวขอหลักมาเขียนลวไมครอบคลุมเนื้อหา ก็นําหัวขอยอย 

(Element) มาเขียนเพ่ิมเติมจนครอบคลุมเนื้อหาของหัวขอเรื่องและเนื้อหา    

 

 

 

 

 

 

A1 
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C2 
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คําอธิบายรายวิชา 
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ใบวิเคราะหผังสมรรถนะรายวิชา 
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หนวยที ่ ช่ือหนวยการเรียนรู จํานวน
ช่ัวโมง 

สัปดาหที ่

1 งานเขียนเสนตามมาตรฐาน 4 1 
2 งานเขียนตัวอักษรภาษาไทย 

งานเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
4 2 

3 งานกําหนดขนาดมิติตามมาตรฐาน 4 3 
4 งานกําหนดมาตราสวนตามมาตรฐาน 4 4 
5 งานสรางรูปเรขาคณิต 4 5 
6 งานภาพออบลิครูปทรงสี่เหลี่ยม 4 6 
7 งานภาพไอโซเมตริกรูปทรงสี่เหลี่ยม 4 7 
8 งานภาพไอโซเมตริกผิวเอียงรูปทรงสี่เหลี่ยม 4 8 
 สอบกลางภาค 4 9 
9 งานภาพวงรีไอโซเมตริก 4 10 
10 งานภาพวงรีออบลิค 4 11 
11 งานเขียนภาพฉายมุมมองท่ี 1 4 12 
12 งานเขียนภาพฉายมุมมองท่ี 3 4 13 
13 งานภาพตัดตรงทรงสี่เหลี่ยม 

งานภาพตัดตรงทรงกลม 
งานภาพตัดตรงกระบอก 
งานภาพตัดตรงพีระมิด 

4 14 

14 งานภาพตัดเอียงทรงสี่เหลี่ยม 
งานภาพตัดเอียงทรงกลม 
งานภาพตัดเอียงกระบอก 
งานภาพตัดเอียงพีระมิด 

4 15 

15 งานภาพสเกตซ 4 16 
16 งานกําหนดสัญลักษณในอุตสาหกรรม 4 17 
 สอบปลายภาค 4 18 
 รวมท้ังหมด 72  

 

 

 

ตัวอยาง หนวยการเรียนรู 
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หนวยการเรียนรูและสมรรถนะประจําหนวย (ตัวอยาง 1 หนวย) 

ช่ือหนวย 
สมรรถนะ 

ความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค 

หนวยท่ี 7 

งานภาพไอโซเมตริกรูปทรงสี่เหลี่ยม  

 

1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ 
2. หนาท่ีของเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ 
3. วิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอุปกรณ 
5. สถานท่ีเบิกอุปกรณ 
6. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ 
7. ขอควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ 
8. ชนิดของกระดาษเขียนแบบ 

9. วิธีการติดกระดาษเขียนแบบ 

10. ขอควรระวังการติดกระดาษ 

11. วิธีการรางเสนแกนทํามุม 30 องศา 

12. ขอควรระวังการรางเสนแกนทํามุม 30 องศา 

 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณได 

2. สามารถติดกระดาษได 

3. สามารถรางเสนแกนทํามุม 30 องศาได 

4. สามารถกําหนดความกวาง ความยาว ความสูงได 

5. สามารถเขียนกลองสี่เหลี่ยมได 

6. สามารถลงเสนหนักตามแบบกําหนดได 

7. สามารถตรวจสอบผลงานได 

8. สามารถทําความสะอาดได 

9. สามารถเก็บเครื่องมือได 

 

   มีวินัย 

   ใฝเรียนรู 

   อยูอยางพอเพียง 

   มุงม่ันในการทํางาน 

   มีจิตสาธารณะ 
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หนวยการเรียนรูและสมรรถนะประจําหนวย (ตัวอยาง 1 หนวย) 

ช่ือหนวย 
สมรรถนะ 

ความรู ทักษะ คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค 

หนวยท่ี 7 

งานภาพไอโซเมตริกรูปทรงสี่เหลี่ยม  

 

13. วิธีการกําหนดความกวาง ความยาว ความสูง 

14. ขอควรระวังการกําหนดความกวาง ความยาว ความสูง 

15. วิธีการเขียนกลองสี่เหลี่ยม 

16. ขอควรระวังการเขียนกลองสี่เหลี่ยม 

17. วิธีการลงเสนหนักตามแบบกําหนด 

18. ขอควรระวังการลงเสนหนักตามแบบกําหนด 

19. ข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน 

20. ขอควรระวังการตรวจสอบผลงาน 

21. วิธีการทําความสะอาด 

22. ขอควรระวังการทําความสะอาด 

23. เก็บเครื่องมือ 

24. ขอควรระวังการเก็บเครื่องมือ 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู 

 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

 จํานวนช่ัวโมง............ 

1.  สาระสําคัญ 
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

2.  สมรรถนะประจําหนวย   
      2.1.......................................................................................................................................................................... 

      2.2.......................................................................................................................................................................... 

      2.3.......................................................................................................................................................................... 

      2.4.......................................................................................................................................................................... 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

    3.1 ดานความรู 
          3.1.1................................................................................................................................................................. 

          3.1.2................................................................................................................................................................. 

    3.2 ดานทักษะ 
          3.2.1................................................................................................................................................................ 

          3.2.2................................................................................................................................................................ 

    3.3 คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค 
          3.3.1................................................................................................................................................................. 

          3.3.2................................................................................................................................................................. 

          3.3.3................................................................................................................................................................. 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

 
 

จํานวนช่ัวโมง............. 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 

หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 
หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 

หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
 

5.1 การนําเขาสูบทเรียน 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

5.2 การเรียนรู 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

5.3 การสรุป 
........................................................................................................................................................................................... 

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

...........................................................................................................................................................................................  
5.4 การวัดและประเมินผล 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

6.สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 
  6.1  ส่ือส่ิงพิมพ 
........................................................................................................................................................................................ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 
หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
 

  6.2  ส่ือโสตทัศน (ถามี)  
........................................................................................................................................................................................ 

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

  6.3  หุนจําลองหรือของจริง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................ 
 

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

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

  6.4  อ่ืนๆ  (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู (ใบความรู  ใบงาน  ใบมอบหมายงาน ฯลฯ ) 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

8. การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอ่ืน 
........................................................................................................................................................................................ 

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

........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 
หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
 

9. การวัดและประเมินผล 
    9.1  กอนเรียน 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 9.2  ขณะเรียน 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

    9.3  หลังเรียน 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

10. บันทกึหลงัสอน 
      10.1  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
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 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะ 

หนวยท่ี................. 

 
ชื่อหนวย................................................................................. 

 

สอนครั้งท่ี............. 
 
 

ชั่วโมงรวม............. 
 

   จํานวนช่ัวโมง............. 
 

    10.2  ผลการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

    10.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
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ใบเนื้อหา (Information Sheet) 
 เปนเอกสารท่ีรวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรูของวิชาชีพนั้นๆ  เพ่ือผูเรียนไดศึกษากอนการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 

1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบเนื้อหา  จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 

5. เนื้อหาสาระการเรียนรู (มีภาพ หรือแผนภูมิประกอบ) 
 

ใบสั่งงาน (Job Sheet)   
เอกสารท่ีกําหนดให เกิดการฝก เพ่ือใหเกิดทักษะทางกลามเนื้อ (Motor Skill) โดยบรรลุตาม

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอยางปลอดภัย ประกอบดวย 

1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบสั่งงาน  จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 

5. คําสั่ง/คําสั่งยอย 

6. รูปภาพ 

7. ลําดับข้ันการปฏิบัติงาน 

8. เครื่องมือ / วัสดุอุกรณ 
9. จํานวนชั่วโมง 

 

ใบลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Operation Sheet)   
ใบเอกสารท่ีแสดงลําดับข้ันการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เพ่ือใหผูฝกดําเนินตามข้ันตอนนั้นๆ ในการ ทํางาน  

ประกอบดวย 
1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 

5. ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (มีภาพประกอบ) 
6. คําอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

7. เครื่องมือ และอุปกรณ 
8. ขอควรระวัง 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation  Sheet) 
 เปนเครื่องมือท่ีใชในการจดบันทึกหรือเก็บขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ ผูเรียน / ผูปฏิบัติงานเพ่ือ
นําไปประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 

1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 
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5. จุดท่ีประเมิน/ผล 

6. คุณภาพของงาน 

7. เจตคติ 
8. เวลาประเมิน 

9. สรุปผลการประเมิน  ผาน/ไมผาน 
 

ใบแบบทดสอบ (Test Sheet)  
 เปนเอกสารท่ีใชเปนเครื่องมือในการวัดผลการเรียนการสอน ท่ีเช่ือถือได เพื่อใหผลการวัดออกมาเปน
ตัวเลข หรือสัญลักษณ ท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะส่ิงท่ีจะวัด  ประกอบดวย 

1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบแบบทดสอบ จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 

5. คําชี้แจง   จํานวนแบบทดสอบ (ระบุขอ) 
6. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

7. จํานวนขอแบบทดสอบ  
 

ใบเฉลยแบบทดสอบ (Test solution Sheet)  
 เปนเอกสารท่ีใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอน ท่ีเชื่อถือได เพื่อใหผลการประเมิน
ออกมาตามเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนด  ประกอบดวย 

1. สาขาวิชา 

2. ชื่อวิชา 

3. งาน 

4. ชื่อใบเฉลยแบบทดสอบ จํานวนแผนท่ี/หนาท่ี 

5. จํานวนขอแบบทดสอบ/ขอเฉลย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



37 
 

 

สาขาวิชา  :  พาณิชยการ 
ชื่อวิชา    : การเปนผูประกอบการ    รหัสวิชา............ 
งาน      : คุณลักษณะของผูประกอบการ 

ใบเนื้อหา หนาท่ี 
 

แผนท่ี : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : https://money.sanook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : http://www.thailifeproduct.com 

1.1 คุณลักษณะของผูประกอบการ 
 1.1.1 ความหมายของผูประกอบการ 

        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544  
ใหความหมายของคําวาผูประกอบการไววา บุคคลซึ่งขาย
สินคา หรือใหบริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพวาการกระทํา
ดังกลาวจะไดรับประโยชนหรือไดรับคาตอบแทนหรือไม และ
ไมวาจะจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มแลวหรือไม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2548 : 7) ไดใหความหมายของ
คําวา ผูประกอบการไววา บุคคลท่ีจัดต้ังองคการธุรกิจขึ้นโดย
ยอมรับความเส่ียงภัย เพื่อหวังผลกําไร 

แลมบ่ิง และกูคล (Lambing and Kuchi. 1997 : 10)  
ได ใหความหมายของผูประกอบการไววา บุคคลท่ีคิด
สรางสรรคในการนําส่ิงตางๆ และทรัพยากรมาสรางใหมี
คุณคา สรางโอกาส และเปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน และยินดีรับ
ฟงคําแนะนํา และนําพาบุคคลอื่นไปสูแนวความคิดเดียวกัน
และเปนบุคคลท่ีมีความสามารถทางทักษะในการคิดประเมิน
ความเส่ียงได  

อีริคเซน (Ericksen. 1999) ไดใหความหมายของคําวา
ผูประกอบการไววา บุคคลท่ีคิดสรางสรรค ซึ่งอาจจะเคยมี
ธุรกิจมากอนหรือเริ่มตนใหม เปนผูท่ีมีการรวบรวมแนวคิด
การริเริ่ม การไตรตรอง การจัดสรรเวลา และชอบทาทายใน
การแสวงหาโอกาส และขอไดเปรียบท่ีจะทําใหเกิดผลดีให
เกิดขึ้น โดยมีการเตรียมการลวงหนาอยางดี 

สรุปไดวาผูประกอบการหมายถึง บุคคลที่ จัดต้ังธุรกิจ

ขึ้นมาโดยพรอมที่จะยอมรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือ

หวังผลกําไร ดูแลธุรกิจที่ต้ังขึ้นใหดําเนินการไปไดดวยดี 

 



38 
 
 

 

 

 

 สาขาวิชา  :  ชางอิเล็กทรอนิกส 

ชื่อวิชา     : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร   รหัส  2105-2005 

งาน         : วัดและทดสอบทรานซิสเตอร 
 

 

ใบส่ังงาน หนาท่ี 

 

แผนท่ี : 
 

 
คําสั่ง : จงวัดและทดสอบทรานซิสเตอร 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คําส่ังยอย 
1.  ทําข้ันตอนท่ี  4                   หยุดใหครูผูสอนไปตรวจสอบ  

2.  ทําข้ันตอนท่ี  5                  หยุดใหครูผูสอนไปตรวจสอบ 

 
ลําดับข้ันการปฏิบัติงาน                                      เครื่องมือ / อุปกรณ 
1. เตรียมเครื่องมือสําหรับวัด                                    1. ทรานซิสเตอร              1      ตัว 
2. นําอุปกรณลงบอรด                                            2. มัลติมิเตอรชนิดเข็ม       1      ตัว 
3. เลือกเครื่องมือวัดท่ีจะใชในการวัด                           3. บอรดทดลอง               1      ชุด 
4. ปรับเครื่องมือวัดและทดสอบ 
5. วัดและทดสอบหาคุณสมบัติของไดโอด                                                                                  
6. อานคาจากเครื่องมือวัด 
7. เก็บรักษาเครื่องมือ 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา    60    นาที 
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จุดท่ีประเมินผล 
ผล หมายเหตุ 

ผาน ไมผาน 
1. เตรียมเครื่องมือสําหรับการวัดและทดลองไดอยางถูกตอง 
2. เตรียมทรายซิสเตอรท่ีใชในการสัดและทดลองไดอยางถูกตอง 
3. เลือกทรานซิสเตอรและเครื่องมือวัดท่ีจะใชในการทดลองไดอยางถุกตอง 
4. ปรับเครื่องมือวัดท่ีจะใชวัดและทดลองทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
5. ทําการวัดทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
6. ตรวจสอบความถูกตองในการวัดทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
7. ทําความสะอาดเครื่องมือวัดและทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 

   
 
 
 

2. คุณภาพงาน    
ผลการวัด ดีมาก ด ี พอใช แกไข 
ความถูกตองของการวัด     
 
 

เจตคติ ดีมาก ด ี พอใช แกไข หมายเหตุ 
1. ความปลอดภัย 

     

2. ความรับผิดชอบ 
     

3. ความสะอาด 
     

 
 

 

 
เวลาเริ่มตน…………………………..น.      เวลาสิ้นสุด...................................น. รวม..................ชัว่โมง...............นาที 
สรุปผลการประเมิน 

                     ผาน 

                     ไมผาน…………………………………………………………….. 
 
                                                   ผูประเมิน................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชา  :  ชางอิเล็กทรอนิกส 

ชื่อวิชา     : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร   รหัส  2105-2005 

งาน         : วัดและทดสอบทรานซิสเตอร 
 

 

ใบส่ังงาน หนาท่ี 
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สาขาวิชา  : ชางอิเล็กทรอนิกส ใบลําดับ

ขั้นตอน 
หนาท่ี 
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สาขาวิชา  : ชางอิเล็กทรอนิกส 

ชื่อวิชา     : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร    

                รหัส  2105-2005 

งาน         : วัดและทดสอบทรานซิสเตอร 

ใบลําดับขั้นตอน 
การฏิบัติงาน 

หนาท่ี 

แผนท่ี :  2 

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายขั้นตอน 
การทํางาน 

เคร่ืองมือ/อุปกรณ 
 

หมายเหตุ/ขอควรระวัง 
 

4. ปรับเครื่องมือวัด     ใหนักศึกษาปรับยานวัดให - ใบเบิก/คืนเครื่องมือ - มัลติมิเตอรตองตรวจดูวา

ชื่อวิชา     : อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสและวงจร    

               รหัส  2105-2005 

งาน         : วัดและทดสอบทรานซิสเตอร 

การปฏิบัติงาน 
แผนท่ี :  1 

 

ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายขั้นตอน 

การทํางาน 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

 
หมายเหตุ/ขอควรระวัง 

 

1. เตรียมเครื่องมือ 
   สําหรับวัด 

 

 
 
 
 
 

ใหนักศึกษาไปทําการ
จัดเตรียมเครื่องมือท่ีใชใน
การวัด ประกอบดวยมัลติ
มิเตอรชนิดเข็ม  
อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
แผงและสายตอประกอบ
วงจร 
 
 
 
 
 

- ใบเบิก/คืนเครื่องมือ 
- ปากกา 

- มัลติมิเตอรตองตรวจดูวา
พรอมใชงานหรือไม โดย
ทดสอบดูวาเข็มของมัลติ
มิเตอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง 
 

2. นําอุปกรณลงบอรด ใหนักศึกษาทําการวัด
คุณสมบัติของทรานซิสเตอร
โดยทําการตอมิเตอรเขาท่ี
ขาของทรานซิสเตอรและ
ทําการอานคา 
 
 

- ใบสั่งงาน - ขอควรระวังในการนํา
อุปกรณลงบอรดควรใส
อุปกรณใหถูกตองมิฉะนั้น 
จะทําใหอุปกรณเสียหายได 

3. เลือกเครื่องมือวัดท่ี 
    จะใชในการวัด 
 
 

ใหนักศึกษาทําการเลือก
เครื่องมือท่ีจะใชในการวัด
ให เหมาะสมกับตําแหนงท่ี
จะทําการวัด 

- ใบสั่งงาน 
 
 
 
 

- ขอควรระวังตองเลือก
เครื่องมือใหถูกตองกับท่ีจะทํา
การวัดหากใชผิดอาจจะทําให
เครื่องมือเสียหายได 
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และทดสอบ 
 

 

เหมาะสมกับการวัด
คุณสมบัติทางไฟฟาของ
ทรานซิสเตอร 
 

- ปากกา 
 

พรอมใชงานหรือไม โดย
ทดสอบดูวาเข็มของมัลติ
มิเตอรอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง 

5. วัดและทดสอบหา
คุณสมบัติของ
ทรานซิสเตอร 

ใหนักศึกษาทําการวัดและ
ทดสอบหาคุณสมบัติของ
ทรานซิสเตอร 

- ใบสั่งงาน - ขอควรระวังควรทําการวัด
ในตําแหนงท่ีกําหนดหากวัด
ผิดตําแหนงจะทําใหไดคาท่ี
คลาดเคลื่อน 

6. อานคาจาก
เครื่องมือวัด 

 
 

ใหนักศึกษาทําการอานคา
จากเครื่องมือวัดแลวทําการ
จดบันทึกไวเพ่ือไวไปทําใน
การคํานวณ 

-ใบสั่งงาน 
 
 
 
 

- ขอควรระวังควรอานคาให
ถูกตองท้ังตัวเลขและและ
หนวยท่ีใชในการวัด 
 
 

7. เก็บรักษา
เครื่องมือ 

 

ใหนักศึกษาทําการตรวจเช็ค
เครื่องมือกอนทําการเก็บวา
ครบถวนและทําความ
สะอาดใหเรียบรอยและ
สงคืน 
 

- ใบเบิก/คืนเครื่องมือ - ขอควรระวังควรเก็บใสกลอง
เขาท่ีใหเรียบรอย ตรวจเช็ค
จํานวนยอดเครื่องมือท่ียืมไป
ใหครบถวนกอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สาขาวิชา  :  ชางอิเล็กทรอนิกส 

ชื่อวิชา     : อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร   รหัส  2105-2005 

 

ใบส่ังงาน หนาท่ี 
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จุดท่ีประเมินผล 
ผล หมายเหตุ 

ผาน ไมผาน 
1. เตรียมเครื่องมือสําหรับการวัดและทดลองไดอยางถูกตอง 
2. เตรียมทรายซิสเตอรท่ีใชในการสัดและทดลองไดอยางถูกตอง 
3. เลือกทรานซิสเตอรและเครื่องมือวัดท่ีจะใชในการทดลองไดอยางถุกตอง 
4. ปรับเครื่องมือวัดท่ีจะใชวัดและทดลองทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
5. ทําการวัดทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
6. ตรวจสอบความถูกตองในการวัดทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 
7. ทําความสะอาดเครื่องมือวัดและทราสซิสเตอรไดอยางถูกตอง 

   
 
 
 

2. คุณภาพงาน    
ผลการวัด ดีมาก ด ี พอใช แกไข 
ความถูกตองของการวัด     
 
 

เจตคติ ดีมาก ด ี พอใช แกไข หมายเหตุ 
1. ความปลอดภัย 

     

2. ความรับผิดชอบ 
     

3. ความสะอาด 
     

 
 

 

 
เวลาเริ่มตน…………………………..น.      เวลาสิ้นสุด...................................น. รวม..................ชัว่โมง...............นาที 
สรุปผลการประเมิน 

                     ผาน 

                     ไมผาน…………………………………………………………….. 
 
                                                   ผูประเมิน................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

งาน         : วัดและทดสอบทรานซิสเตอร 
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สาขาวิชา : พาณิชยการ 
ช่ือวิชา : การเปนผูประกอบการ     รหัสวิชา ................. 
งาน : คุณลักษณะของผูประกอบการ 

ใบแบบทดสอบ หนาท่ี 
 

แผนท่ี :  
 

 
คําช้ีแจง 1.  แบบทดสอบฉบบันีเ้ปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือกจํานวน 10 ขอ 

ขอละ  1  คะแนน 

2.  ใหเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมายกากบาท (×)  
    ลงในกระดาษคําตอบ 
3.  เวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบ 10 นาที 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี 1 บอกความหมายของผูประกอบการไดถูกตอง 
  1. ผูประกอบการ หมายถึงบุคคลท่ีจัดตั้งองคการธุรกิจข้ึน โดยยอมรับความเสี่ยงภัย เพ่ือหวังผลกําไร 
     เปนความหมายของใครกลาวไว 

ก. แลมบิ่งและกูคล 
ข. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ค. อีริค เซน 
ง. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ี 2 บอกคุณสมบัติของผูประกอบการไดถูกตอง 
  2. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 

ก. ชอบความม่ันคงในอาชีพ 
ข. เปนคนท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ค. มีความยึดม่ันถือม่ันในความคิด 
ง. ปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ 

  3. คนท่ีมองเห็นโอกาสในการสรางธุรกิจภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด คือคุณสมบัติของ 
 ผูประกอบการในขอใด 
ก. เปนผูท่ีหวาดกลัวความลมเหลว 
ข. เปนผูท่ีมีโอกาสไดรับการสนับสนุน 
ค. เปนผูซ่ึงแสวงหาประโยชนจากโอกาส 

ง. เปนผูท่ีนําปจจัยการผลิตมาใชในกิจการ 

4. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูประกอบการดานการเปนผูนําและนักบริหารท่ีดี 
ก. วิเคราะหและตัดสินใจไดดีในการทําธุรกิจ 
ข. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ค. แสวงหาประโยชนจากโอกาสหรือชองทางทางธุรกิจ  
ง. กลาเผชิญกับความเสี่ยงและความลมเหลว 
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สาขาวิชา : พาณิชยการ 
ช่ือวิชา : การเปนผูประกอบการ  รหัสวิชา .................     
งาน :  คุณลักษณะของผูประกอบการ 

ใบเฉลยแบบทดสอบ หนาท่ี 
 

แผนท่ี :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เฉลย 
1 ง 
2 ข 
3 ค 
4 ก 
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ลงชื่อ......................................................ผูตรวจ 
      (......................................................) 

คะแนนเต็ม 10 คะแนนไดคะแนน ........ คะแนน 
สรุปผล            ผานเกณฑ 
 

         ไมผานเกณฑ 

 

สาขาวิชา : พาณิชยการ 
ช่ือวิชา : การเปนผูประกอบการ     รหัสวิชา ................. 
งาน :   คุณลักษณะของผูประกอบการ 

ใบกระดาษคําตอบ หนาท่ี 
 

แผนท่ี :  
 

 
ชือ่...................................................นามสกุล....................................................เลขท่ี.........กลุม......... 

 
 

ขอ ก ข ค ง 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



47 
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 สาขาวิชา  :   

ชื่อวิชา      :                                              รหัสวิชา 

งาน           : 

 

ใบเนื้อหา 
หนาท่ี 

แผนท่ี : 
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 สาขาวิชา  :   

ชื่อวิชา      :                                                   รหัส 

งาน        : 

 

ใบสั่งงาน 
หนาท่ี 

แผ่นที่ : 

 

คําสั่ง…………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

คําสั่งยอย 

1. 

2. 

3. 

 

ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                   เครื่องมือ/อุปกรณ 

1.                                                                                   1. 

2.                                                                                   2. 

3.                                                                                   3. 

4.                                                                                   4. 

5.                                                                                   5. 

6. 

7. 

8.                                                              

 

 

   เวลา            นาที 
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 สาขาวิชา  :   

ชื่อวิชา      :                                                                                             
รหัสวิชา    : 
งาน           :  

 

ใบลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หนาท่ี 

    แผนท่ี : 

    

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ/อุปกรณ หมายเหตุ/ขอควรระวัง 
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 สาขาวชิา  :   

ช่ือวชิา      :                                                          รหัส 

งาน           : 

 

ใบประเมนิผลปฏิบตัฯิ 
หนาท่ี 

 แผ่นที ่: 

   

ช่ือ.......…………………………………………………………….………………นามสกุล……………………....……….…………………แผนก…………………………………………………..…..………………. 

วัน/เดือน/ป…………………………………………………………………….…………………………………………………………….…..……………….. 

 

จุดประเมิน 

ผลการประเมิน  

หมายเหตุ 

ผาน ไมผาน 

1. ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    1.1 

    1.2 

    1.3 

    1.4 

    1.5 

    1.6 

    1.7 

    1.8 

    1.9 

    1.10 

 

 

2. คุณภาพของผลงาน 

    2.1 วัดได 
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 สาขาวิชา  :   
ชื่อวิชา     :                                              รหัส 
งาน         : 

ใบประเมินผลปฏิบัติฯ หนาท่ี 

 แผนท่ี : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักศึกษา…………………………………...…………………………………………แผนก………………………………………………….………. 

วัน/เดือน/ป ……………………………………………………………………………… 

 

จุดประเมิน 

ผลการประเมิน  

หมายเหตุ ดีมาก ด ี พอใช แกไข 

2. คุณภาพผลงาน 
    2.1 วัดไมได 
         - ความสวยงาม 
         - ความเรียบรอย 
         - ความประณีต 
 
3. เจตคติ (กิจนิสัยฯ) ในการทํางาน 
   - ความรับผิดชอบ 
   - ความสะอาด 
   - ความปลอดภัย 
 

     

 

เริ่มปฏิบัติงานเวลา.................น. เสร็จเวลา.................น. รวมเวลาปฏิบัติงาน.................ชัว่โมง................นาที 

สรปุผลการประเมิน 

  ผาน 

  ไมผาน เนื่องจาก..................................................................... 

ขอเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ผูประเมิน..................................................... 
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 สาขาวิชา  :   

ชื่อวิชา     :                                              รหัสวิชา 

งาน         : 

 

ใบทดสอบ 
หนาท่ี 

 

แผนท่ี : 
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 สาขาวิชา  :   

ชื่อวิชา     :                                               รหัสวิชา 

งาน         : 

 

ใบเฉลยใบทดสอบ 
หนาท่ี 

 

แผนท่ี : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
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