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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยี” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม    มีความรู้  ความเขา้ใจ   มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ    และรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง   สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์
ในการท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
พอเพียง และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแบบองค์
รวม  เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ               ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี   

  การด ารงชีวติและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกบัการท างานในชีวติประจ าวนั  ช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   เนน้การปฏิบติัจริง
จนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดั และความ
สนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลย ี  เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของ
มนุษยอ์ยา่งสร้างสรรค ์  โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ี   สร้างส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ 
วธีิการ  หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ    การแกปั้ญหาหรือ
การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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 การอาชีพ     เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคญัของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๒   การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง ๒.๑   เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์  เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื  

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาาระที่   ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือวธีิการ   ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์   เลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป. ๒  ๑. บอกประโยชน์ของส่ิงของเคร่ืองใช้

ในชีวติประจ าวนั 
 ๒. สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย     
โดยก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือ
สร้าง และประเมินผล 
 ๓. น าความรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิไปประยกุตใ์ชใ้น     
การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย 
 ๔. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย  
 ๑  ลกัษณะ  ในการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ  

 ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวติประจ าวนั ถูกสร้างมา
ใหมี้รูปร่างท่ีแตกต่างกนัตามหนา้ท่ีใชส้อย   
เช่น แปรงสีฟัน หมอ้หุงขา้ว กรรไกร ปากกา 
ดินสอ เป็นตน้ ซ่ึงมีประโยชน์ในการท าให้
ความเป็นอยูข่องมนุษยดี์ข้ึน  ท ากิจกรรมต่างๆ  
ไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน     

 การสร้างของเล่น  หรือของใช้  อยา่งเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหา  หรือ  ความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง  ๒  มิติ   ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมท างาน
อยา่งเป็นกระบวนการ 

 ภาพร่าง  ๒  มิติ   หรือ  ภาพ   ๒   มิติ  
ประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง และดา้นยาว 

  การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ  เช่น  กรรไกร              
ไมบ้รรทดั    ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
และประเภทของการท างาน   หากน ามาใช้   
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โดยขาดความระมดัระวงั  ไม่รู้วธีิการใช ้         
ท่ีถูกตอ้ง  จะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและ
ความเสียหายกบัช้ินงานท่ีท า   ดงันั้น การใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกวธีิ   จะท าใหเ้กิด     
ความปลอดภยัในการท างาน 

 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเร่ิม  ความคล่องในการคิด ความ 

   ยดืหยุน่ในการคิด   และความคิดละเอียดลออ 
 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  ๓  ๑.  สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย                      

โดยก าหนด ปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ                      
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง                
๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 ๒.  เลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
 ๓. มีการจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ย
การน ากลบัมาใชซ้ ้ า 

 การสร้างของเล่น หรือของใช้  อยา่งเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่ก าหนดปัญหา หรือ                        
ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ                
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ                
ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ท าใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกอบรมท างานอยา่งเป็นกระบวนการ  

 ภาพร่าง  ๒ มิติ หรือภาพ  ๒ มิติ  ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง และดา้นยาวเป็นการถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ  

 การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งสร้างสรรค์
เป็นการเลือกส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นมิตร                
กบัชีวติ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม   

 การน าส่ิงของเคร่ืองใชก้ลบัมาใชซ้ ้ า                     
เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยสีะอาด 

 ป.  ๔ - - 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ป.  ๕  ๑.  อธิบายความหมายและ

ววิฒันาการของเทคโนโลยี  
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้าม                 
ความสนใจอยา่งปลอดภยั                     
โดยก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล   เลือกวธีิการ 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล 
 ๓. น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยกุตใ์นการสร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 ๔. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย            
๒ ลกัษณะ ในการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ 
 ๕. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีน
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อ
ชีวติ สังคม และมีการจดัการส่ิงของ
เคร่ืองใชด้ว้ยการแปรรูป                       
แลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 

 ความหมายของเทคโนโลย ีคือการน าความรู้ 
ทกัษะ และทรัพยากรมาสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
ผลิตภณัฑห์รือวธีิการ โดยผา่นกระบวนการ
เพื่อแกปั้ญหา  สนองความตอ้งการหรือ                 
เพิ่มความสามารถในการท างาน ของมนุษย ์

 เทคโนโลยมีีท่ีมาท่ีแตกต่างกนัและ                           
มีการพฒันาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เรียกวา่
ววิฒันาการ  การศึกษาววิฒันาการเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา 

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้   อยา่งเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ ออกแบบ               
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ   
ก่อนลงมือสร้าง  และประเมินผล  ท าใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกอบรมท างานอยา่งเป็นกระบวนการ  

 ภาพร่าง  ๓ มิติหรือภาพ  ๓ มิติ  ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เป็นการถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 ทกัษะการสร้างช้ินงาน  เป็นการฝึกฝนใน               
การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ   สร้างช้ินงาน                       
จนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ท าใหเ้กิดความสามารถพื้นฐาน                
ในการสร้างช้ินงาน  

 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่
ในการคิด  และความคิดละเอียดลออ 

 การเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคเ์ป็น                       
การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัชีวติ  
สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม เช่น  การใชเ้ทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

 การจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการแปรรูปแลว้                 
น ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นส่วนหน่ึงของ
เทคโนโลยสีะอาด 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  ๖  ๑. อธิบายส่วนประกอบของระบบ

เทคโนโลยี 
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้าม
ความสนใจ อยา่งปลอดภยั โดย
ก าหนดปัญหา หรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการ 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนท่ี
ความคิด  ลงมือสร้าง และ 
ประเมินผล 
 ๓. น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไป ประยกุตใ์นการสร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช้ 
 

 ระบบเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ตวัป้อน
(Input)  กระบวนการ (Process)   และผลลพัธ์
(Output) 
 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้  อยา่งเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหา หรือความตอ้งการ รวบรวม
ขอ้มูล เลือกวธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนท่ีความคิด  
ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ท าใหผู้เ้ขา้รับ
การฝึกอบรมท างานอยา่งเป็นกระบวนการ 
 ภาพร่าง  ๓ มิติ  ประกอบดว้ย  ดา้นกวา้ง                
ดา้นยาว  และดา้นสูง เป็นการถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการ 
 แผนท่ีความคิด เป็นการล าดบัความคิดใหเ้ห็น
เป็นขั้นตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการรูปแบบหน่ึง 
 ทกัษะการเจาะ เป็นความสามารถพื้นฐานใน
การสร้างช้ินงานอีกดา้นหน่ึง  ซ่ึงเกิดจากการ
ฝึกฝนจนสามารถปฏิบติังานไดค้ล่องแคล่ว 
รวดเร็ว 

ม.  ๑ - - 



รหัส UTQ-216: สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย:ี เทคโนโลย ี

6 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. ๒  ๑. อธิบายกระบวนการเทคโนโลย ี 
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ          
ตามกระบวนการเทคโนโลย ี                      
อยา่งปลอดภยั ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย 
เพื่อน าไปสู่การสร้างตน้แบบของส่ิงของ
เคร่ืองใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของ
วธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและ              
การรายงานผล เพื่อน าเสนอวธีิการ 
 ๓ .มีความคิดสร้างสรรคใ์น                         
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  
ในงานท่ีผลิตเอง 
 ๔. เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์         
ต่อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมี                  
การจดัการเทคโนโลยดีว้ยการลดการใช้
ทรัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยี           
ท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

 กระบวนการเทคโนโลยเีป็นขั้นตอน                       
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของ
มนุษย ์ ประกอบดว้ย  ก าหนดปัญหาหรือ
ความตอ้งการ   รวบรวมขอ้มูล   เลือก
วธีิการ  ออกแบบและ ปฏิบติัการ  ทดสอบ  
ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 

  การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ                  
ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะท าให้
ผูเ้รียนท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถ
ยอ้นกลบัมาแกไ้ขไดง่้าย 

 ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของ
ช้ินงาน  ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ 
ดา้นขา้ง ดา้นบน แสดงขนาดและหน่วยวดั 
เพื่อน าไปสร้างช้ินงาน 

 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔  ลกัษณะ  
ประกอบดว้ยความคิดริเร่ิม  ความคล่อง                
ใน ก ารคิด  ความยดืหยุน่ในการคิด                   
และความคิดละเอียดลออ 

 การเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค์                
โดย การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบั
ชีวติ  สังคม   ส่ิงแวดลอ้ม  เช่น เทคโนโลยี
พลงังานทดแทน  

 การลดการใชท้รัพยากรหรือเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม  
เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยสีะอาด 
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ม. ๓ 
 

 ๑. อธิบายระดบัของเทคโนโลย ี
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ         
ตามกระบวนการเทคโนโลย ีอยา่ง
ปลอดภยั ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ตน้แบบ และแบบจ าลองของส่ิงของ
เคร่ืองใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของ
วธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและ      
การรายงานผล 

 ระดบัของเทคโนโลยแีบ่งระดบัตามความรู้              
ท่ีใชเ้ป็น  ๓ ระดบั คือ  ระดบัพื้นบา้นหรือ
พื้นฐาน   ระดบักลาง   และระดบัสูง 

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ                  
ตามกระบวนการเทคโนโลยี   จะท าให้
ผูเ้รียนท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถ
ยอ้นกลบัมาแกไ้ขไดง่้าย 

  ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของ
ช้ินงาน  ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ 
ดา้นขา้ง ดา้นบน แสดงขนาดและหน่วยวดั 
เพื่อน าไปสร้างช้ินงาน 
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ม. ๔ - ๖  ๑. อธิบายและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืนๆ  
 ๒. วเิคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
 ๓. สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ 
วธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ี   
อยา่งปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็น               
ภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่ 
การสร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิด 
ของวธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและ
การรายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วย             
ในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
 ๔.มีความคิดสร้างสรรคใ์น                       
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  
ในงานท่ีผลิตเอง  หรือการพฒันา
ผลิตภณัฑท่ี์ผูอ่ื้นผลิต  
 ๕. วเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลย ี                 
ท่ีเหมาะสมกบัชีวติประจ าวนั                    
อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม                     
และส่ิงแวดลอ้ม  และมีการจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ยวธีิการของ
เทคโนโลยสีะอาด 

 เทคโนโลยมีีความสัมพนัธ์กบัศาสตร์อ่ืนๆ
โดยเฉพาะวทิยาศาสตร์ 

 ระบบเทคโนโลยปีระกอบดว้ย   ตวัป้อน (Input)  
กระบวนการ (Process)   ผลลพัธ์ (Output)    
ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี(Resources)   ปัจจยัท่ี
เอ้ือหรือขดัขวาง              ต่อเทคโนโลย ี  
(Consideration) 

 การวเิคราะห์ระบบเทคโนโลยที  าใหท้ราบ
เก่ียวกบัปัจจยัในดา้นต่างๆ ท่ีมีผลต่อ             การ
แกปั้ญหาหรือสนอง ความตอ้งการ 

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี   จะท าใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถ
ยอ้นกลบัมาแกไ้ขไดง่้าย 

 การใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน  มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ  
ท าภาพ  ๒ มิติ และ ๓ มิติ  

 การพฒันาส่ิงของเคร่ืองใช ้ตอ้งค านึงถึง หลกัการ
วเิคราะห์ผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ 

 หลกัการวเิคราะห์ผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้                
เป็นการวเิคราะห์จุดมุ่งหมายของ                   การ
ออกแบบประกอบดว้ย  ช้ินงานน้ีใชท้  าอะไร  
ท าไมถึงตอ้งมีช้ินงานน้ี  ใครเป็นผูใ้ช ้ ใชท่ี้ไหน  
เม่ือไรจึงใช้   วธีิการ            ท่ีท  าใหช้ิ้นงานน้ี
ท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์ 

 ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียด               ของ
ช้ินงาน  ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ ดา้นขา้ง 
ดา้นบน แสดงขนาดและหน่วยวดั เพื่อน าไป
สร้างช้ินงาน 

 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ ลกัษณะ ประกอบดว้ย   
ความคิดริเร่ิม  ความคล่องในการคิด  ความ
ยดืหยุน่ในการคิดและความคิดละเอียดลออ 
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อภธิานศัพท์ 
สาระที ่๒   การออกแบบและเทคโนโลยี 
กระบวนการเทคโนโลยี   

เป็นขั้นตอนการแกปั้ญหา หรือสนองความตอ้งการของมนุษยป์ระกอบดว้ย ก าหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูลเพื่อแสวงหาวธีิการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  เลือกวธีิการ   
ออกแบบและปฏิบติัการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข และประเมินผล 

 
การถ่ายทอดความคิด    

เป็นการถ่ายทอดแนวคิดท่ีใชแ้กปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่ออธิบาย
และส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ไดแ้ก่ แผนท่ีความคิด ภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ  ภาพฉายเพื่อการสร้าง
ช้ินงาน 
 
การออกแบบ (ทางเทคโนโลย)ี   

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๔- ๖ 
(ต่อ) 

  ความคิดแปลกใหม่ท่ีได ้ตอ้งไม่ละเมิด
ความคิดผูอ่ื้น 
 ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้าง
นวตักรรมท่ีอาจน าไปสู่การจดลิขสิทธ์ิ หรือ
สิทธิบตัร 
 การวเิคราะห์ผลดี  ผลเสีย การประเมิน                              
และการตดัสินใจเพื่อเลือกใชเ้ทคโนโลยี          
ท่ีเหมาะสม 
 การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งสร้างสรรค์             
โดยการเลือกส่ิงของ  เคร่ืองใชท่ี้เป็นมิตรกบัชีวติ  
สังคม   ส่ิงแวดลอ้ม   
 เทคโนโลยสีะอาดเป็นการจดัการเทคโนโลยี
ท่ีย ัง่ยนืแบบหน่ึง 
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เป็นการล าดบัความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผนการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ   

 
การออกแบบและเทคโนโลยี  

เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถของมนุษยใ์นการแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการ
อยา่งสร้างสรรค ์โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลย ีสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้วธีิการ หรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

 
การเลอืกใช้เทคโนโลย ี  

เป็นการเลือกใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยผา่น
กระบวนการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

เป็นความสามารถทางสมองมนุษยท่ี์คิดไดก้วา้งไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิด
ประดิษฐส่ิ์งของ และแนวทางการแกปั้ญหาใหม่  ลกัษณะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์มี 4 ลกัษณะ 
ประกอบดว้ย 

๑. ความคิดริเร่ิม (originality) คือ ลกัษณะความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม 
ประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึน ท่ีไม่ซ ้ ากบัของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน   

๒. ความคล่องในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และมีปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากดั  เช่น  ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมวาดภาพต่อเติมรูปท่ีก าหนด 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายในเวลา 10 นาที 

๓. ความยดืหยุน่ในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบไดห้ลาย
ประเภท และหลายทิศทาง  ดดัแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได้   เช่น ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
บอกวธีิการน าขวดน ้าพลาสติกท่ี เหลือใช ้น าไปท าอะไรใหเ้กิดประโยชน์ ไดบ้า้ง  

๔. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยายความคิด
หลกัใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 
ความปลอดภัยในการท างาน    

เป็นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างานเพื่อสร้างช้ินงานอยา่งปลอดภยั และเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัประเภทและลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น 
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เทคโนโลย ี  
เป็นการน าความรู้ ทกัษะและทรัพยากรมาสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวธีิการโดยผา่น

กระบวนการ เพื่อแกปั้ญหาสนองความตอ้งการ หรือเพิ่มความสามารถในการท างานของมนุษย ์  
 

เทคโนโลยทีีย่ัง่ยนื   
เป็นเทคโนโลยท่ีีใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัโดยไม่ท าใหป้ระชาชน   

รุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความตอ้งการ      
ของเขาเอง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 
 
เทคโนโลยสีะอาด   

เป็นกระบวนการ หรือวธีิการ ท่ีน ามาใชพ้ฒันา เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ผลิตภณัฑ ์ วธีิการ 
กระบวนการ  หรือการบริการ อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิดผลกระทบ หรือความเส่ียงต่อมนุษย์                    

และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดยใชเ้คร่ืองมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นตน้  
 

แบบจ าลอง   
เป็นแบบหรือวตัถุสามมิติท่ีจ  าลองรูปแบบ รายละเอียด วธีิการ ตามแนวคิดท่ีไดอ้อกแบบไว  ้     

เพื่อน าเสนอรูปแบบของช้ินงานหรือรูปแบบของวธีิการ 
 
 

แผนทีค่วามคิด (Concept Mapping)   
เป็นการถ่ายทอด ความคิดหรือขอ้มูลต่าง  ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงการเช่ือมโยงขอ้มูล

เก่ียวกบัเร่ือง ใดเร่ืองหน่ึงระหวา่งความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
โดยน าเสนอเป็นขอ้ความ สัญลกัษณ์ หรือภาพ  โดยใช ้สี  และเส้น  

 
ภาพฉาย      

เป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  
ประกอบดว้ย ภาพดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง และภาพดา้นบน แสดงขนาด และหน่วยในการวดั  เพื่อ
สามารถน าไปสร้างแบบจ าลอง หรือช้ินงานได้ 

 
ภาพร่าง 2 มิติ   

เป็นภาพท่ีประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง  และ ดา้นยาว เพื่อน าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา  หรือ
สนองความตอ้งการ 
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ภาพร่าง 3 มิติ   

เป็นภาพท่ีประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เพื่อน าเสนอแนวคิดของการ
แกปั้ญหา  หรือสนองความตอ้งการ 

 
ออกแบบและสร้าง    

หรือออกแบบและปฏิบติัการ หมายถึง ขั้นตอนการล าดบัความคิดเพื่อสร้างแนวทางการ
แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพท่ีมีรายละเอียด เพื่อน าไปสร้างใน
กระบวนการเทคโนโลย ีโดยเป็นขั้นตอนท่ีใหมี้การออกแบบก่อนการสร้างช้ินงาน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “ตวัอย่างการจดัท าค าอธิบายรายวชิาและหน่วยการเรียนรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
สาระที่  2  :   การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1 :  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวธีิการ          
                             ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทาง
สร้างสรรค ์

                             ต่อชีวติ  สังคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
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ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการเทคโนโลย ี 
2. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ 
    ตามกระบวนการเทคโนโลย ี 
    อยา่งปลอดภยั ออกแบบโดย
ถ่ายทอด  
   ความคิด เป็นภาพ 3 มิติ หรือภาพ
ฉาย  
    เพื่อน าไปสู่การสร้างตน้แบบ
ของส่ิงของ 
    เคร่ืองใช ้หรือถ่ายทอดความคิด
ของ 
   วธีิการเป็นแบบจ าลองความคิด
และ 
    การรายงานผล เพื่อน าเสนอ
วธีิการ 
3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหา 
   หรือสนองความตอ้งการในงานท่ี
ผลิตเอง 
4. เลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่ง
สร้างสรรค ์
    ต่อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
มีการ 
    จดัการเทคโนโลยดีว้ยการลด
การใช ้
    ทรัพยากรหรือเลือกใช้
เทคโนโลยี 
    ท่ีไมมี่ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 

 กระบวนการเทคโนโลยเีป็นขั้นตอน การ
แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 
ประกอบดว้ย  ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ   
รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ  ออกแบบและ
ปฏิบติัการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 
  การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี ท าใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถยอ้นกลบั
มาแกไ้ขไดง่้าย 
 ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของช้ินงาน  
ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นบน แสดง
ขนาดและหน่วยวดั เพื่อน าไปสร้างช้ินงาน 
 ความรู้ท่ีใชใ้นการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ
วธีิการตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนอีกเช่น กลไก
และการควบคุม  ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์   
 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ ลกัษณะ  ประกอบดว้ย
ความคิดริเร่ิม  ความคล่องในการคิด  
    ความยดืหยุน่ในการคิด     และความคิด
ละเอียดลออ 
 การเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นส่วนหน่ึงของ
การการลดการใชท้รัพยากร  
 การลดการใชท้รัพยากรหรือเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วนหน่ึงของ
เทคโนโลยสีะอาด 
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จากตวัช้ีวดั ถา้น ามาเขียนค าอธิบายรายวชิา 1 รายวชิาจะมีลกัษณะดงัน้ี 
(เวลา 2 ภาคเรียน  80 ชัว่โมง  2 หน่วยกิต)  
 
                       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกระบวนการ
เทคโนโลย(ีง 2.1 ม.2/1)   หลกัการเบ้ืองตน้ของการส่ือสารขอ้มูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์(ง 3.1 ม.2/1)   
หลกัการและวธีิการแกปั้ญหา   
(ง 3.1 ม.2/2)   การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ(ง 4.1 ม.2/1)   และการเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ(ง 4.1 ม.
2/2)      
                      มีทกัษะกระบวนการท่ีหลากหลายกบัการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงาน  การ
สร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ(ง 1.1 ม.2/1-2 , ง 2.1 ม. 2/2)   คน้หาขอ้มูล ติดต่อส่ือสารผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม (ง 3.1  ม.2/3)ใชซ้อฟตแ์วร์ในการท างาน (ง 3.1 
ม.2/4)  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างตน้แบบของ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ หรือถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เพื่อ
น าเสนอวธีิการ(ง 2.1 ม. 2/2)   มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานท่ี
ผลิตเอง (ง 2.1 ม. 2/3)  มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
(ง 4.1 ม. 2/3)    
                     สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม(ง 2.1 ม. 
2/4) มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า(ง 1.1 ม.2/3) 
 

การบรรลุตัวช้ีวดัส าหรับรายวชิานี ้(การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี2)  /    
  
 
 
 
  
 
 
 
 
แต่เน่ืองจากในชั้นน้ีตดัสินผลเป็นรายภาค  ดงันั้นควรมีค าอธิบายรายวชิาอยา่งนอ้ยภาคละ 1 รายวชิา  
รวมเป็น 2 รายวชิาคือ การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี21 และ 22  จะมีลกัษณะดงัน้ี 

ง  1.1 
1.  / 
2.  / 
3.  / 

ง  2.1 
1. / 
2. / 
3. / 
4. / 

ง  3.1 
1.  / 
2.   / 
3.   / 
4.   / 

ง  4.1 
1.  / 
2.  / 
3.  / 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 
รายวชิา  การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี21   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 
 
รหัสวชิา  ..............................................    ภาคเรียนที ่  จ านวน  40  ช่ัวโมง 
 
                       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ในกระบวนการ
เทคโนโลย ี หลกัการและวธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ    มีทกัษะ
กระบวนการท่ีหลากหลายกบัการท างาน  การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในการสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวธีิการ  คน้หาขอ้มูล  แสวงหาความรู้ และติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ หรือ 

ภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช้  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง น าไปสู่แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสนใจ  
                     สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึก
ในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

การบรรลุตัวช้ีวดัส าหรับรายวชิานี ้(การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี21)  /    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาภาคท่ี 2  คือการงาน อาชีพและเทคโนโลย ี22  จะมีลกัษณะดงัน้ี (บางตวัช้ีวดัอาจซ ้ าได ้แต่ตวัท่ี
ไม่มีตอ้งมี) 
รายวชิา  การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี22   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 

ง  1.1 
1.  / 
2.  / 
3.  / 

ง  2.1 
1. / 
2. / 
3. / 
4. / 

ง  3.1 
1. 
2. / 
3.  / 
4. 

ง  4.1 
1. 
2. 
3.  / 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

ง  1.1 
1.  /   X 
2.  /   X 

3.  /   X 

ง  2.1 
1.  / 
2. /     X 

3. /     X 

4. /     X 

ง  3.1 
1. X 

2.  /         
3.  / 
4. X 

ง  4.1 
1.  X       

2.  X 

3.  / 

รหัสวชิา  ..............................................    ภาคเรียนที ่2    จ านวน  40  ช่ัวโมง 
                     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลกัการเบ้ืองตน้
ของการส่ือสารขอ้มูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ   และการเตรียมตวั
เขา้สู่อาชีพ   
มีทกัษะกระบวนการท่ีหลากหลายกบัการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงาน    การสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใช ้
หรือวธีิการ  ใชซ้อฟตแ์วร์ในการท างาน ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดของวธีิการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล เพื่อน าเสนอวธีิการ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง 
                     สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   มีจิตส านึก
ในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

การบรรลุตัวช้ีวดัส าหรับรายวชิานี ้(การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี22)  X    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ใน 1 ปีมี 2 รายวชิา ๆ ละ  40 ชัว่โมง  รวม 80 ชัว่โมง 
2) 1 รายวชิา = 1 ภาคเรียน = 40 ชัว่โมง  = 4 หน่วย (1 หน่วย = 10 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
รายวชิา  การงาน อาชีพและเทคโนโลย ี21   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี   ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่2 
รหัสวชิา  ..............................................    ภาคเรียนที ่1          จ านวน  40  ช่ัวโมง 
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                       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ในกระบวนการ
เทคโนโลย ี หลกัการและวธีิการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ    มีทกัษะ
กระบวนการท่ีหลากหลายกบัการท างาน  การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในการสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวธีิการ  คน้หาขอ้มูล  แสวงหาความรู้ และติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมี
คุณธรรมและจริยธรรม ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การ
สร้างตน้แบบของส่ิงของเคร่ืองใช้  มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการใน
งานท่ีผลิตเอง น าไปสู่แนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
                     สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลดการใชท้รัพยากรหรือใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึก
ในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 
 ถ้าตัดมาแค่ 1 หน่วยคือ หน่วยที ่1  
                       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพฒันาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในกระบวนการ
เทคโนโลยี 
  ใช้กระบวนการเทคโนโลยใีนการสร้างอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้าอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์   
ไดท้กัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
 

ซ่ึงมี มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั ทีเ่กีย่วข้องคือ 
ง 2.1 ม.2/1 อธิบาย กระบวนการเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.2/2 สร้าง ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ผลิตเอง ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง  

ง 4.1 ม.2/3 มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เราจะขจัดคราบสกปรกในห้องน า้ได้อย่างไร 
รายวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1/2553 เวลา 10 ช่ัวโมง 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 
ง 2.1 ม.2/1 อธิบาย กระบวนการเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.2/2 สร้าง ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ผลิตเอง ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง  

ง 4.1 ม.2/3 มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ  
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สาระการเรียนรู้ 

 กระบวนการเทคโนโลยเีป็นขั้นตอนการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 
ประกอบดว้ย  ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ   รวบรวมขอ้มูล   เลือกวธีิการ  ออกแบบและ
ปฏิบติัการ  ทดสอบ   
ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี ท าใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
ท างานอยา่งเป็นระบบ  สามารถยอ้นกลบัมาแกไ้ขไดง่้าย 

 ความคิดสร้างสรรคมี์ 4 ลกัษณะ ประกอบดว้ยความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด  ความ
ยดืหยุน่ในการคิด และความคิดละเอียดลออ 

 ทกัษะการท างานร่วมกนั เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ  
ช้ินงาน/ภาระงาน 

 อุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้าท่ีแตกต่างจากท่ีมีอยูท่ ัว่ไป (งานกลุ่ม) 
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เกณฑ์การประเมินผล 

 4 3 2 1 
กระบวนการเทคโนโลยเีป็นขั้นตอน
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ
ของมนุษย ์ ประกอบดว้ย  ก าหนด
ปัญหาหรือความตอ้งการ   รวบรวม
ขอ้มูล  เลือกวธีิการ  ออกแบบและ
ปฏิบติัการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแกไ้ข  และ
ประเมินผล 
 

ในการสร้างช้ินงานตามกระบวนการ
เทคโนโลยี ขั้นทดสอบเป็นการดูวา่
ช้ินงานท างานไดห้รือไม่  ส่วนการ
ประเมินผลเป็นการดูวา่ช้ินงานนั้น
สอดคลอ้งกบัปัญหาหรือ 
สนองความตอ้งการหรือไม่ 
 

ความคิดสร้างสรรคมี์ 4 ลกัษณะ 
ประกอบดว้ยความคิดริเร่ิม ความคล่อง
ในการคิด  ความยดืหยุน่ในการคิด 
และความคิดละเอียดลออ 

อธิบายกระบวนการ
เทคโนโลยไีดค้รบทุก
ขั้นตอนโดยเรียงล าดบั 
 ไดถู้กตอ้ง  และมีตวัอยา่ง
ประกอบ 
 
 

 
มีการสร้างอุปกรณ์ท าความ
สะอาดหอ้งน ้าไดต้าม
กระบวนการเทคโนโลย ี 
เม่ือทดสอบแลว้ท างานไดดี้  
ประเมินผลแลว้สอดคลอ้ง
กบัปัญหาท่ีมี 
 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
  ครบทั้ง 4 ลกัษณะ 

อธิบายกระบวนการ
เทคโนโลยไีดค้รบทุก
ขั้นตอนโดยเรียงล าดบัได้
ถูกตอ้ง  แต่ไม่มีตวัอยา่ง
ประกอบ 
 
 
 
มีการสร้างอุปกรณ์ท าความ
สะอาดหอ้งน ้าไดต้าม
กระบวนการเทคโนโลย ี
เม่ือทดสอบแลว้พอท างาน
ได ้ ประเมินผลแลว้
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีมี 
 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
 เพียง 3 ลกัษณะ 
 
 

อธิบายกระบวนการเทคโนโลยไีด้
ไม่ครบทุกขั้นตอน แต่เรียงล าดบั
ขั้นตอนไดถู้กตอ้ง  และ 
  มีตวัอยา่งประกอบ 
 
 
 
 
มีการสร้างอุปกรณ์ท าความสะอาด
หอ้งน ้าไดต้ามกระบวนการ
เทคโนโลย ีเม่ือทดสอบแลว้พอ
ท างานได ้ แต่ประเมินผลไม่
สอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีมี 
 
 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
 เพียง 2 ลกัษณะ 
 
 

อธิบายกระบวนการ
เทคโนโลยไีดไ้ม่ครบ 
 ทุกขั้นตอน เรียงล าดบั 
 ไม่ถูกตอ้ง  และไม่มีตวัอยา่ง
ประกอบ 
 
 
 
มีการสร้างอุปกรณ์ท าความ
สะอาดหอ้งน ้าไดต้าม
กระบวนการเทคโนโลย ีเม่ือ
ทดสอบแลว้ท างานไม่ได ้  
 
 
 
ความคิดสร้างสรรค์ 
   เพียง 1 ลกัษณะ 
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 4 3 2 1 
ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ เช่น ทกัษะการท างาน   การท างาน
ร่วมกนัในขั้นตอนของกระบวนการ
เทคโนโลยไีดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือความ
ตอ้งการ   รวบรวมขอ้มูล  
เลือกวธีิการ  ออกแบบและปฏิบติัการ  
ทดสอบ   ปรับปรุงแกไ้ข  และประเมินผล 

มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ เช่น 
ทกัษะการท างานร่วมกนัทุก
ขั้นตอนและมีการแบ่งหนา้ท่ี
อยา่งชดัเจน 
 
 

มีท างานร่วมกนัทุกขั้นตอน  
แต่แบ่งหนา้ท่ีไม่ชดัเจน 

มีการท างานร่วมกนับาง
ขั้นตอน  แต่แบ่งหนา้ท่ี 
อยา่งชดัเจน 

มีการท างานร่วมกนับาง
ขั้นตอน และแบ่งหนา้ท่ีไม่
ชดัเจน 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรมน้ีนกัเรียนจะตอ้งผา่นหรือมีประสบการณ์มาก่อนเก่ียวกบั  

 1. การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้โดยก าหนดปัญหา หรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการ 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ   ลงมือสร้าง และ ประเมินผล  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
กระบวนการเทคโนโลยี 
             2. การฝึกทกัษะในการก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ  การรวบรวมขอ้มูล  การเลือกวธีิการ  
รวมทั้ง 
                 การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ การสร้างตามแบบท่ีออกไว ้ และการ
ประเมินผลวา่ช้ินงานสามารถแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการไดห้รือไม่ 
 

กจิกรรมน าสู่การเรียน 
1. ผูส้อนทบทวนท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนเก่ียวกบัเร่ือง ความหมายของเทคโนโลย ีในชั้น

ประถมปลาย 
และขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างของเล่น ของใช ้ ท่ีผา่นมา ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดปัญหาหรือ 
ความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ ออกแบบ  ลงมือสร้าง และประเมินผล  และสรุปใหเ้ห็นวา่  
ส่ิงเหล่านั้นคือส่วนหน่ึงของกระบวนเทคโนโลยี  และใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการท่ียงัไม่
ครบ 
 แลว้ทดสอบความรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัขั้นตอนต่างๆ ของ กระบวนการเทคโนโลย ีโดย
การใหอ้ธิบาย 
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ  

2. ผูส้อนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมชมภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์เก่ียวกบัการท าความสะอาด
หอ้งน ้า 

3. ผูส้อนใหน้กัเรียนไปส ารวจความสะอาดในหอ้งน ้าของโรงเรียนวา่ เป็นอยา่งไรบา้ง   ใหผู้เ้ขา้
รับการฝึกอบรมอภิปรายแลว้สรุปปัญหาเป็นกลุ่ม 

 
กจิกรรมพฒันาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ผูส้อนน าเสนอตวัอยา่งกิจกรรมเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยี 
2. ผูส้อนอธิบายตวัอยา่งของอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้า พร้อมการใชง้าน  
3. ผูส้อนใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้การใชง้านของอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้า  
4. ใหแ้ต่ละกลุ่มสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเลือกทั้ง  ลกัษะพื้นท่ีผวิ  ขนาด/บริเวณ

ของสุขภณัฑค์วามกวา้ง  เส้นผา่นศูนยก์ลาง/ความลึกของสุขภณัฑ ์ รูปแบบของอุปกรณ์ท่ี
ใชท้  าความสะอาดสุขภณัฑ ์
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5. วเิคราะห์ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการท าความสะอาด ตามปัญหาท่ีกลุ่มเลือก   
                 โดยใช ้แผนภูมิกา้งปลา ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
     - วธีิการท าความสะอาด 
     - รูปแบบ         โดยวธีิการระดมสมอง  
     - วสัดุ 

6. แต่ละกลุ่ม น าเสนอแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ท าความสะอาดโดยเปล่ียน วธีิการ  
รูปแบบและวสัดุใหแ้ตกต่างจากท่ีมีอยูท่ ัว่ไป อยา่งนอ้ย 3 แบบ ซ่ึงวธีิการน้ีเป็นการฝึกให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบหน่ึง 

7. ผูส้อนสรุปลกัษณะส าคญัของ ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่ในการคิด
และความคิด   ละเอียดลออ   เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทางเลือก  แลว้ใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมฝึกการแบ่งประเภทของความคิดสร้างสรรค์ 

8. จากแบบท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมน าเสนอแนวคิด แลว้ใหต้กลงกนัภายในกลุ่ม   เลือกมา 1 
วธีิ ท่ีคิดวา่ดีท่ีสุด 

9. จากวธีิท่ีเลือก ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมล าดบัความคิด แลว้น าเสนอแนวคิดออกมาเป็นภาพ  
3 มิติของอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคิดไว  ้

10. ศึกษาวธีิสร้างช้ินงาน รูปแบบต่างๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียงขอ้งกบัอุปกรณ์ท าความสะอาดหอ้งน ้า
รวมถึงลงมือฝึกท าในบางส่วนท่ีง่ายๆ 

 
กจิกรรมรวบยอด 

1. ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนต่างๆ ตามกระบวนการเทคโนโลย ี แลว้ทดสอบโดย
ใหร้ะบุวา่กิจกรรมท่ีผา่นมาตรงกบักระบวนการเทคโนโลยขีั้นตอนใดบา้ง  

2. แต่ละกลุ่มจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีจะใชท้  าอุปกรณ์ท าความสะอาด    โดยแบ่ง
หนา้ท่ีของแต่ละคนในกลุ่มใหเ้หมาะสม  บนัทึกหนา้ท่ีของแต่คนลงในใบงาน  แลว้จึงลงมือ
สร้างตามแนวคิดท่ีวางไว ้

3. เม่ือท าอุปกรณ์ท าความสะอาดเสร็จแลว้ ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมน าไปทดสอบการใชง้าน  ถา้
ยงัใช ้ไม่ดี ก็น ากลบัมาแกไ้ข ปรับปรุง จนเป็นท่ีพอใจ 

4. ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตรวจสอบวา่ อุปกรณ์ท่ีท ามา สามารถแกปั้ญหาความสะอาดของ
หอ้งน ้าท่ีโรงเรียนไดห้รือไม่  

5. ทดสอบอีกคร้ังวา่ในขั้นต่างๆ ท่ีลงมือท า จนถึง ตรวจสอบไดว้า่อุปกรณ์ท่ีท ามา สามารถ
แกปั้ญหาความสะอาดของหอ้งน ้าท่ีโรงเรียนไดห้รือไม่  และอยูใ่นกระบวนการเทคโนโลยี
ขั้นตอนใดบา้ง 
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ระหวา่งท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท ากิจกรรมตั้งแต่แรก ผูส้อนจะตอ้งคอยตรวจสอบวา่ ในแต่ละ
ขั้นตอนของการท าช้ินงานน้ี  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้กิดความคิดสร้างสรรคล์กัษณะใดบา้ง  
หรือวา่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ยกนัตรวจสอบกนัเองวา่ผลงานสุดทา้ย ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง 
ความคิดสร้างสรรคล์กัษณะใด 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที2่.2 

เร่ือง “การวเิคราะห์ตวัช้ีวดัสู่การพฒันาทกัษะการคดิ 
การจดักจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการคดิ” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

การวเิคราะห์ตัวช้ีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทักษะการคดิ 

 
สาระที ่  ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวธีิการ   ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์  เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทาง 
สร้างสรรค ์ 
ต่อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
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ตัวช้ีวดั ความคดิรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะการคดิ ช้ินงาน/ภาระงานที่ได้ แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

๑.  อธิบาย
กระบวนการ
เทคโนโลย ี 
๒. สร้าง
ส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ
วิธีการตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยี
อยา่งปลอดภยั 
ออกแบบโดย
ถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ 
หรือภาพฉาย 
เพ่ือน าไปสู่
การสร้าง
ตน้แบบของ
ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือ
ถ่ายทอด
ความคิดของ
วิธีการเป็น
แบบจ าลอง
ความคิดและ
การรายงานผล 
เพื่อน าเสนอ
วิธีการ 

การสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ
วิธีการ ตอ้งมี
ความคิด 
สร้างสรรค ์ และ
มีความเขา้ใจใน
กระบวนการ
เทคโนโลย ีก่อน
การออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง ๓ 
มิติ หรือภาพฉาย 
เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างตน้แบบของ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ 
หรือถ่ายทอด
ความคิดของ
วิธีการเป็น
แบบจ าลอง
ความคิดและการ
รายงานผล เพื่อ
น าเสนอวิธีการ 

   ● กระบวนการ 
เทคโนโลยเีป็น 
ขั้นตอน การแก ้
ปัญหาหรือ 
  สนองความ
ตอ้งการ 
  ของมนุษย ์
  ประกอบดว้ย   
  ก าหนดปัญหาหรือ 
   ความตอ้งการ  
  รวบรวมขอ้มูล  
เลือก 
วิธีการออกแบบและ 
   ปฏิบติัการทดสอบ   
    ปรับปรุงแกไ้ข  และ 
    ประเมินผล 
● การสร้าง 
ส่ิงของเคร่ืองใช้ 
หรือวิธีการตาม 
กระบวนการ 
เทคโนโลย ีจะท า 
ให้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท างาน 
อยา่งเป็นระบบ   
สามารถยอ้นกลบั 
มาแกไ้ขไดง่้าย 
● ภาพฉาย เป็น 
ภาพแสดง  
รายละเอียด 
ของช้ินงาน 
ประกอบ  
ดว้ยภาพดา้นหนา้  
ดา้นขา้ง ดา้นบน 
แสดง ขนาดและ 
หน่วยวดั เพ่ือ 

๑.ทกัษะ 
การสงัเกต 
๒. ทกัษะ
การส ารวจ
คน้หา 
๓. ทกัษะ 
การสรุป 
ลงความเห็น 
๔.ทกัษะ 
การเขียน 
๕. ทกัษะ 
การรวบรวม
ขอ้มูล 
๖. ทกัษะการ
หาแบบแผน 
๗. ทกัษะ 
การแปล
ความ 
๘. ทกัษะการ
ปรับ
โครงสร้าง 
๙.ทกัษะ 
การตั้งเกณฑ ์
๑๐. ทกัษะ
การประเมิน 
๑๑.ทกัษะ 
การประยกุต ์
ใชค้วามรู้ 
 
 
 

๑. ส่ิงของเคร่ืองใช้
หรือวิธีการ ท่ีมี
ความคิด สร้างสรรค ์ 
ท่ีสร้างตาม
กระบวนการ
เทคโนโลย ี
มีออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ หรือ
ภาพฉาย เพ่ือน าไปสู่
การสร้างตน้แบบของ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ
ถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการ
รายงานผล เพื่อ
น าเสนอวิธีการ 
และส่ิงท่ีสร้าง จะตอ้ง
มีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลด
การใชท้รัพยากรหรือ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ไม่มีผลกระทบต่อชีวิต 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

กิจกรรมท่ี ๑ (ขั้นเตรียม) 
- ส ารวจคน้หาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหา หรือความตอ้งการ 
ท่ีสนใจดว้ยวิธีการท่ี
หลากหลาย  
- สรุปลงความเห็นวา่ควรท า
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ
อะไร ถึงเหมาะสมและตรงกบั
การแกปั้ญหา  หรือสนอง
ความตอ้งการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลย ี 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีใช ้ โดยการ
สร้างน้ีจะมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยการลดการใช้
ทรัพยากรหรือเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีไม่มีผลกระทบ
ต่อชีวิต สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-  หาแบบแผน หรือวิธีการท่ี
เช่ือมโยงกบัแนวทางการ
แกปั้ญหา 
กิจกรรมท่ี ๒ (ขั้นลงมือ) 
- ถ่ายทอดความคิด (ทกัษะการ
แปลความ) ท่ีออกแบบไว้
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ 
- สร้างช้ินงานหรือวิธีการ 
- ปรับโครงสร้างให้ดีกวา่เดิม 
กิจกรรมท่ี ๓ (ขั้นประเมินผล) 
- ประเมินวา่ไดส่ิ้งของ
เคร่ืองใชต้ามตอ้งการหรือไม่ 
หรือส่ิงของนั้นแกปั้ญหาได้
หรือไม่ 

 
 
 
 



 

.27 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย 

รหัส UTQ-216: สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย:ี เทคโนโลย ี

 

ตัวช้ีวดั ความคดิรวบ
ยอด 

สาระการเรียนรู้ ทักษะการ
คดิ 

ช้ินงาน/ภาระงานที่ได้ แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

๓.  มีความคิด
สร้างสรรคใ์น

การแกปั้ญหา

หรือสนองความ

ตอ้งการ ในงาน

ท่ีผลิตเอง 
 
๔. เลือกใช้

เทคโนโลยอียา่ง

สร้างสรรค ์  ต่อ

ชีวิต สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

และมีการจดัการ

เทคโนโลยดีว้ย

การลดการใช้

ทรัพยากรหรือ

เลือกใช้

เทคโนโลยท่ีีไม่

มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

 

 น าไปสร้างช้ินงาน 
● ความรู้ท่ีใชใ้นการ 
สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ 
หรือวิธีการตอ้งอาศยั 
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ 
อ่ืนๆอีก  

● ความคิด 
สร้างสรรคมี์ ๔  
ลกัษณะ   
ประกอบดว้ยความคิด 
ริเร่ิม  ความคล่องใน 
การคิด  ความยดืหยุน่ 
ในการคิด     และ 
ความคิดละเอียดลออ 

● การเลือกใช ้
พลงังานหมุนเวียน 
เป็นส่วนหน่ึงของการ 
ลดการใช ้ทรัพยากร 
● การลดการใช ้
ทรัพยากรหรือ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี 
ไม่มีผลกระทบกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่วน 
หน่ึงของเทคโนโลยี 
สะอาด 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

การวเิคราะห์ตัวช้ีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทักษะการคดิ 

 
สาระที ่  ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวธีิการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์  เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทาง 
สร้างสรรค ์ 
ต่อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
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ตัวช้ีวดั ความคดิรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะการ
คดิ 

ช้ินงาน/ภาระงานที่
ได้ 

แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

๑. อธิบายระดบั
ของเทคโนโลยี 
๒. สร้างส่ิงของ 
เคร่ืองใชห้รือ 
วิธีการ ตาม 
กระบวนการ 
เทคโนโลย ี
อยา่ง 
ปลอดภยั 
ออกแบบ 
โดยถ่ายทอด 
ความคิดเป็น 
ภาพฉาย เพ่ือ
น าไป  
สู่การสร้าง
ตน้แบบ 
และแบบจ าลอง 
ของส่ิงของ 
เคร่ืองใช ้หรือ 
ถ่ายทอด
ความคิด 
ของวิธีการเป็น 
แบบจ าลอง 
ความคิดและ 
การ 
รายงานผล 

ในการสร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช้
หรือวธีิการ ตอ้ง
รู้วา่ ส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนเป็น
เทคโนโลยี
ระดบัใด และ
ส่ิงของเคร่ืองใช้
หรือวธีิการอ่ืนๆ 
ท่ีพบเห็น  เป็น
เทคโนโลยี
ระดบัใดและ 
ในการสร้างนั้น
จะตอ้งท าตาม
กระบวนการ
เทคโนโลย ีซ่ึง       
การออกแบบ
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพฉาย เพื่อ
น าไปสู่การ
สร้างตน้แบบ
และแบบจ าลอง
ของส่ิงของ
เคร่ืองใช ้หรือ
ถ่ายทอด
ความคิดของ
วธีิการเป็น
แบบจ าลอง
ความคิดและ 
การรายงานผล 

ระดบัของเทคโนโลยี
แบ่งตามความรู้ท่ีใช้
เป็น ๓ ระดบั คือ 
ระดบัพ้ืนบา้นหรือ
พ้ืนฐาน ระดบักลาง   
และระดบัสูง 
การสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวิธีการ  
ตามกระบวนการ
เทคโนโลย ี เพื่อให้ผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม
ท างานอยา่งเป็น
ระบบ  สามารถ
ยอ้นกลบัมาแกไ้ขได้
ง่าย 
ภาพฉาย เป็นภาพ
แสดงรายละเอียด
ของช้ินงาน  
ประกอบดว้ยภาพ
ดา้นหนา้ดา้นขา้ง
ดา้นบนแสดงขนาด
และหน่วยวดัเพ่ือ
น าไปสร้างช้ินงาน 

๑. ทกัษะ
การส ารวจ
คน้หา 
๒. ทกัษะ 
การสรุป 
ลง
ความเห็น 
๓.ทกัษะ 
การเขียน 

๔. ทกัษะ
การ
รวบรวม
ขอ้มูล 
๕. ทกัษะ 
การหาแบบ
แผน 
๖. ทกัษะ 
การแปล
ความ 

๗. ทกัษะ
การปรับ
โครงสร้าง 
๘. ทกัษะ 
การประเมิน 
๙. ทกัษะ
การจ าแนก
ประเภท 
 

๑. ส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวิธีการ ท่ีผา่น
การสร้างตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยอียา่ง
ปลอดภยั ออกแบบ
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย 
เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ตน้แบบและ
แบบจ าลองของ
ส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ
ถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล 
และช้ินงานนั้นเป็น
เทคโนโลยรีะดบัใด 
 

๑. ส ารวจคน้หาปัญหา หรือความ
ตอ้งการ  
๒. สรุปลงความเห็นวา่จะท าส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวิธีการอะไรเพื่อ
แกปั้ญหา  หรือสนองความตอ้งการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลย ี 
๓. รวบรวมขอ้มูลท่ีใช ้  
๔. หาแบบแผน หรือวิธีการ 
๕. ถ่ายทอดความคิด (ทกัษะการแปล
ความ) ท่ีออกแบบไว ้
๖. สร้าง  
๗. ปรับโครงสร้างให้ดีกวา่เดิม 
๘. ประเมินวา่ไดส่ิ้งของเคร่ืองใชต้าม
ตอ้งการหรือไม่ หรือส่ิงของนั้น
แกปั้ญหาไดห้รือไม่ และเป็น
เทคโนโลยรีะดบัใด 
กิจกรรมท่ี ๑(ขั้นเตรียม) 
- ส ารวจคน้หาปัญหา หรือความ
ตอ้งการกบัส่ิงของเคร่ืองใช้ 
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ตัวช้ีวดั ความคดิรวบยอด สาระการ

เรียนรู้ 
ทักษะการคดิ ช้ินงาน/ภาระงานที่

ได้ 
แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

  ● การสร้าง
ส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ
วิธีการตอ้ง
อาศยัความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนอีก
เช่นกลไกและ
การควบคุม 
ไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์ 

  -  สรุปลงความเห็นวา่จะท า
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ
อะไรเพ่ือแกปั้ญหา  หรือ 
สนองความตอ้งการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลย ี
- รวบรวมขอ้มูลท่ีใช ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงของเคร่ืองใช้
ท่ีตอ้งการสร้างหรือ
แกปั้ญหา 
- หาแบบแผน หรือวิธีการ 
ปัจจยั พฤติกรรมกบัส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้ตอ้งการสร้างหรือ
แกปั้ญหา 
กิจกรรมท่ี๒(ขั้นลงมือ) 
- ถ่ายทอดความคิด (ทกัษะ
การแปลความ) ท่ีออกแบบ
ไวอ้อกมาเป็นภาพ ๓ มิติ 
ภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างตน้แบบและ
แบบจ าลองของส่ิงของ
เคร่ืองใช ้
- สร้าง ลงมือปฎิบติัสร้าง
ช้ินงาน 
- ปรับโครงสร้างให้ดี
กวา่เดิม ทดสอบและ
ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ี้สร้างข้ึน 
กิจกรรมท่ี๓ขั้นประเมินผล 
- ประเมินวา่ไดส่ิ้งของ
เคร่ืองใชต้ามตอ้งการ
หรือไม่ หรือส่ิงของนั้น
แกปั้ญหาไดห้รือไม่ และ
เป็นเทคโนโลยรีะดบัใด 
- การรายงานผล ขั้นตอน
การท ากิจกรรม 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 
 

การวเิคราะห์ตัวช้ีวดัสู่การพฒันาทักษะการคดิ 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่พฒันาทักษะการคดิ 

 
สาระที ่  ๒      การออกแบบและเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวธีิการ  ตามกระบวนการเทคโนโลย ีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์  เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทาง 
สร้างสรรค ์ 
ต่อชีวติ  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 
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ตัวช้ีวดั ความคดิรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทักษะการคดิ ช้ินงาน/ภาระงาน แนวการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้ 
๑. อธิบายและ
เช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งเทคโนโลยี
กบัศาสตร์อ่ืนๆ  
๒. วิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยี 
๓. สร้างและพฒันา
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ 
วิธีการ ตาม
กระบวนการ
เทคโนโลย ี   อยา่ง
ปลอดภยั โดย
ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉายและ
แบบจ าลองเพื่อ
น าไปสู่การสร้าง
ช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิด 
ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล
โดยใชซ้อฟทแ์วร์
ช่วยในการออกแบบ
หรือน าเสนอผลงาน 
๔.  มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการ
แกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการในงาน
ท่ีผลิตเอง หรือการ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์
ผูอ่ื้นผลิต  
 

ในการสร้างและพฒันา
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ 
วิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยอียา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์ 
จะตอ้งอธิบายและ
เช่ือมโยงวา่มี  
ความสมัพนัธ์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ อะไรบา้ง  
วิเคราะห์ระบบในการ
สร้างงานนั้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไป
วิเคราะห์งานอ่ืนๆ ได้
ดว้ย ถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉายและ
แบบจ าลองเพ่ือน าไปสู่
การสร้างช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิด ของ
วิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการ
รายงานผลโดยใช้
ซอฟทแ์วร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงาน 

● 
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 
เทคโนโลยกีบั
ศาสตร์แขนง 
อ่ืน  ๆ 
● ระบบเทคโนโลยี  
ตวัป้อน(Input) 
กระบวนการ   
(Process)ผลลพัธ์
(Output)   
ทรัพยากรทาง
เทคโนโลย ี

(Resources) ปัจจยั
ท่ีเอ้ือหรือขดัขวาง
ต่อเทคโนโลย ี   
(Consideration) 
● การสร้างส่ิงของ
เคร่ืองใชจ้าก 
 กระบวนการ
เทคโนโลยี   
● การใช้
ซอฟทแ์วร์ช่วยใน
การออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน  
 

๑. ทกัษะการ
ส ารวจคน้หา 
๒. ทกัษะ 
การสงัเกต 
๓. ทกัษะการ
รวบรวม
ขอ้มูล 
๔. ทกัษะการ
ประยกุตใ์ช้
ความรู้ 
๕. ทกัษะ 
การเช่ือมโยง 

๖. ทกัษะการ
หาแบบแผน  
๗. ทกัษะการ
จ าแนก
ประเภท  
๘. ทกัษะการ
จดัโครงสร้าง 
๙. ทกัษะ 
การสรุปลง   
ความเห็น 
๑๐. ทกัษะ 
การแปลความ 
๑๑. ทกัษะ 
การตั้งเกณฑ ์
๑๒. ทกัษะ 
การประเมิน 

๑. ส่ิงของเคร่ืองใช้
หรือ วิธีการท่ีสร้างตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
อยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์ มีความ
เช่ือมโยงหรือมี
ความสมัพนัธ์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ  มีการ
วิเคราะห์ระบบในการ
สร้างงานนั้น รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไป
วิเคราะห์งานอ่ืนๆ ได้
ดว้ย  
ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉายและ
แบบจ าลองเพ่ือน าไปสู่
การสร้างช้ินงาน  หรือ
ถ่ายทอดความคิด ของ
วิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการ
รายงานผลโดยใช้
ซอฟทแ์วร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอ
ผลงานและส่ิงท่ีสร้าง 
จะตอ้งมีการจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื
ดว้ยวิธีการ 

  กิจกรรมท่ี ๑ (ขั้นเตรียม) 
- ส ารวจปัญหาหรือความ
ตอ้งการ 
- สรุปลงความเห็นวา่จะท า
ส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ
อะไร เพ่ือแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
แกปั้ญหาหรือสนองความ
ตอ้งการ 
- เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือวิธีการกบั
ความรู้ท่ีใช ้ 
- ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์กบัศาสตร์
อ่ืนๆ 
- สรุปลงความเห็นวา่
สมัพนัธ์กบัศาสตร์ใดบา้ง 
- หาแบบแผนหรือวิธีการ
ในการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการ 
กิจกรรมท่ี ๒ (ขั้นลงมือ) 
- ถ่ายทอดความคิด(ทกัษะ
การแปลความ)ท่ีออกแบบ
ไวอ้ยา่งมีความคิด
สร้างสรรค ์โดยใชซ้อฟแวร์
ช่วยในการออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน 
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ตวัช้ีวดั ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ ทกัษะการคิด ช้ินงาน/ภาระงาน แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
๕. วิเคราะห์และ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมกบัชีวิต 
ประจ าวนั อยา่ง
สร้างสรรคต่์อชีวิต 
สงัคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม และมี
การจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื
ดว้ยวิธีการของ
เทคโนโลยสีะอาด 

 
 
 

● การเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
กบัการด ารงชีวิต
ประจ าวนั 
● การจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื
ดว้ยวิธีการของ
เทคโนโลยสีะอาด 

 
 

ของเทคโนโลยี
สะอาด 

- สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ 
- ปรับโครงสร้างให้ดี
กวา่เดิม 
 
- ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบั
การจดัการ 
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ย
วิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด 
กิจกรรมท่ี ๓ (ขั้น
ประเมินผล) 
- ตั้งเกณฑก์ารวดัความคิด
สร้างสรรค ์
- ประเมินวา่ไดส่ิ้งของ
เคร่ืองใชท่ี้ตอ้งการหรือไม่ 
- ประเมินวา่ส่ิงท่ีสร้างนั้น
อยูใ่นส่วนใดของระบบ
เทคโนโลย ีรวมทั้งมีการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื
ดว้ยวิธีการของเทคโนโลยี
สะอาด 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง “ส่ือและประโยชน์ของส่ือการจัดการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
ส่ือและประโยชน์ของส่ือการจัดการเรียนรู้ 
ส่ือในการจัดการเรียนรู้ 

ส่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก เพิ่มพนูทกัษะและประสบการณ์
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม กระตุน้ศกัยภาพดา้นความคิด การไตร่ตรอง ความคิดสร้างสรรค ์คิด
วจิารณญาณ คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม   
ความหมาย 

 ส่ือ   หมายถึง  ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุขอ้มูลเพื่อใหผู้ส่้ง และผูรั้บสามารถส่ือสารกนัไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์ เม่ือมีการน าส่ือมาใชใ้นการเรียนการสอน จึงเรียกวา่   “ ส่ือการเรียนการสอน ”  

ส่ือการเรียนการสอน  หมายถึง ส่ือท่ีบรรจุเน้ือหา หรือสาระการเรียนรู้ ท่ีผูส้อน และผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ส าหรับการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการเรียนรู้  

ส่ือการเรียนรู้  จ  าแนกตามลกัษณะ ได ้3 ลกัษณะ คือ 

              1. ส่ือส่ิงพมิพ์  หมายถึง หนงัสือและเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระ
ความรู้ต่าง ๆ โดยใชต้วัหนงัสือ ท่ีเป็นการเขียนดว้ยลายมือ หรือ พิมพ ์   เช่น   พจนานุกรม  เอกสาร    
หนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร บนัทึก รายงาน ภาพพลิก แผน่พบั โปสเตอร์ ฯลฯ  

              2. ส่ือเทคโนโลยี หมายถึงส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนใชก้บัเคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ หรือเคร่ืองมือท่ี
เป็นเทคโนโลยใีหม่ ๆ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่   (  CAI    Computer-Assisted Instruction)  
               นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลย ี ยงัหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยี 
มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม เป็นตน้ 
              3. ส่ืออืน่ ๆ  เป็นส่ือนอกเหนือจาก 2 ชนิด ท่ีกล่าวมาแลว้ ไดแ้ก่ 
                   3.1 บุคคล หมายถึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สู่ผูอ่ื้น เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แพทย ์นกัธุรกิจ เป็นตน้  
                   3.2 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง   ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม 
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ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เช่น ปรากฏการณ์  หอ้งปฏิบติัการ ตน้ไม ้วตัถุธรรมชาติ เป็นตน้  
                   3.3 กจิกรรม / กระบวนการ หมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมก าหนดข้ึนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น บทบาทสมมติ  การสาธิต 
การจดันิทรรศการ การท าโครงการ เกม เพลง เป็นตน้  
                   3.4 วสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ หมายถึงวสัดุ ท่ีประดิษฐข้ึ์นเพื่อประกอบการเรียนรู้ รวมถึง
ส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติัการทดลอง
ต่าง ๆ   
 
ประโยชน์ของส่ือการจัดการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละคาบทั้งน้ีเพราะส่ือ
การเรียนการสอนมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลาย  ๆ ดา้นดว้ยกนั คือ 

1. ช่วยใหค้รูกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการตอบสนองตามท่ีคาดหวงั จะใหเ้กิดในตวันกัเรียน 
2. ช่วยใหค้รูจดัประสบการณ์ให้   นกัเรียนไดห้ลายรูปแบบ เช่น ใชเ้ทปเสียง วดีีทศัน์ การ

สาธิต หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 
3. ช่วยครูในการเพิ่มพนูประสบการณ์ ความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน เช่น ท ารายการโทรทศัน์ รายการ

วทิย ุสไลด ์มาใหเ้ด็กชม 
4. ช่วยครูจ าลองของแทนของจริงท่ีไม่สามารถน ามาใหดู้ได้ เช่น การน ารูปจ าลองของสัตว์

ต่างๆ ท่ีมีขนาดใหญ่มาใหน้กัเรียนดู 
5. ช่วยครูส่ือความหมายกบันกัเรียนไดดี้ข้ึน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.2 

เร่ือง “หลกัในการเลอืกส่ือการเรียนการรู้” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

หลกัในการเลือกส่ือการเรียนการรู้ 
 ในการเรียนการรู้แต่ละคร้ัง ครูควรพิจารณาเลือกใชส่ื้อการเรียนการรู้ใหเ้หมาะสมกบัเร่ือง
เน้ือหา โดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องส่ือและวยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  เพราะจะสามารถใหก้าร
จดัการเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาส่ือ
ดงัน้ี 

1. ความเหมาะสม  ส่ือเหมาะกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคท่ี์ครูก าหนดไว ้
2. ความถูกต้อง  ส่ือช่วยใหน้กัเรียนไดข้อ้สรุปถูกตอ้งในการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 
3. ตรงกบัความต้องการ  ส่ือนั้นช่วยใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษาเน้ือหาตรงกบั

ความตอ้งการตามท่ีครูเป็นผูก้  าหนด 
4. ความเข้าใจ    ส่ือช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัคิดอยา่งมีเหตุผล  และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพื่อสร้างความ

เขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน 
5. ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ   ส่ือช่วย    เพิ่มพนูประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งทางตรง

และทางออ้มช่วยใหเ้กิดความรู้ความจ าในการเรียนรู้ จากประสบการณ์กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งผา่นตวัส่ือ 

6. เหมาะสมกบัวยั   ส่ือมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ  ความสนใจและความ
ตอ้งการของ    ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

7. เทีย่งตรงในเนือ้หา   ส่ือช่วยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนรู้เน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ก่อนการน าส่ือไป
ใชค้รูตอ้งตรวจสอบเน้ือหาท่ีในตวัส่ือวา่ มีความถูกตอ้งตามหลกัการ ทฤษฏี และตรงกบั
เน้ือหาท่ีจะน าไปใชห้รือไม่ 

8. ใช้การได้ดี    เพื่อใชส่ื้อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ตอ้งท าการตรวจสอบส่ือก่อน
น าไปใช ้  วา่มีสภาพพร้อมใชส้ามารถใชก้ารไดดี้  ไม่มีส่วนบกพร่องทั้งในส่วนกายภาพ และ
เน้ือหาตอ้งถูกตอ้งทนัสมยั ทนักบัเหตุการณ์ 

9. คุ้มกบัราคา   ผลท่ีไดคุ้ม้กบัเวลา  เงิน และการเตรียม   การน าไปส่ือไปใชค้วรพิจารณาความ
คุม้ค่า  กบัเวลา  เงิน และการเตรียมส่ือ โดย พิจารณาน าไปส่ือไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ใน
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แต่และขั้นตอน และใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสในการศึกษาหาความรู้จากตวัส่ือใหม้ากท่ีสุดในแต่
ละกิจกรรมท่ีครูจดัใหแ้ก่นกัเรียน 

10. ช่วงเวลา   ความสนใจ   ส่ือช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจ  ช่วงเวลานานพอสมควร ใน
การพิจารณาน าส่ือไปใชใ้นแต่ละคร้ังควรมีการวางแผนการใชไ้วล่้วงหนา้วา่จะใน กิจกรรม 
หรือขั้นตอนใด ท่ีจะเป็นการกระตุน้ความสนใจในการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.3 
เร่ือง “การจัดเตรียมและจัดหาส่ือการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

การจัดเตรียมและจัดหาส่ือการเรียนรู้ 
การจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ 
 เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัวธีิการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้  และศกัยภาพของของนกัเรียน  แต่ละขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  โดยพิจารณาวา่ส่ือการเรียนรู้ท่ีน าไปจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละแผนนั้น จะมีวธีิการอยา่งไรใหไ้ดม้าซ่ึงส่ือเหล่านั้น  โดยพิจาณาส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้ใน
สถานศึกษา ในทอ้งตลาดโดยการจดัซ้ือ จดัหาดดัแปลงจากส่ือท่ีมีอยูแ่ลว้  หรือผลิตข้ึนมาใหม่ โดยครู
จะเป็นผูผ้ลิตเอง   ครูร่วมมือกบันกัเรียนในการผลิตส่ือการเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหา  
 
การจัดหาส่ือการเรียนรู้ 
   การจดัหาส่ือการเรียนรู้ท าไดด้งัน้ี  

1. สร้าง หรือผลิตส่ือการเรียนรู้ข้ึนใหม่ 
2. ปรับปรุงส่ือการเรียนรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 
3. เลือกซ้ือส่ือท่ีมีขายอยูต่ามทอ้งตลอด 
4. คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
5. ดดัแปลงปรับปรุงเพิ่มเติม 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.4 
เร่ือง “การผลติส่ือการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

การผลติส่ือการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กระบวนการผลติส่ือการเรียนรู้ 

1.  ก าหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของส่ือท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วา่เป็นส่ือ
ประเภทใด ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะเรียนรู้ดว้ยวธีิการใด เป็นเบ้ืองตน้ 

2. วเิคราะห์ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยท าการศึกษาและก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม  พิจารณาวา่เป็นใคร มีความรู้และประสบการณ์เดิมมาอยา่งไร เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการก าหนดส่วนอ่ืนๆ ของส่ือใหเ้หมาะสมต่อไป 

3. ก าหนดและวเิคราะห์เน้ือหาสาระ วา่ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระอะไรบา้ง โดย
ก าหนดเน้ือหาสาระใหส้ัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และพิจารณาใหเ้หมาะสม
กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ย 

4. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีสามารถ วดัได ้โดยจ าแนกใหช้ดัเจนวา่เม่ือ
เรียนจากส่ือแลว้สามารถท าอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงเป็นแนวทางส าคญัในการประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

5. ก าหนดรูปแบบและวธีิการประเมินผล 
6. ออกแบบวธีิการและแนวทางในการเสนอเน้ือหา วา่จะเสนอเน้ือหาสาระใน

รูปแบบใด  เรียงล าดบัหวัขอ้และสาระแบบใด  มีตวัอยา่ง  มีการน าเร่ือง และสรุป
เร่ือง  ทบทวนเร่ืองอยา่งไร  มีกิจกรรมแบบฝึกหดัแทรกอยูด่ว้ยหรือไม่เพื่อส่งเสริม
ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแหล่งท่ีสนบัสนุนการจดัท าส่ือการเรียนรู้  ผูผ้ลิตจะตอ้งก าหนดวา่จะหา
ขอ้มูลสนบัสนุนการเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งใด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลรูปภาพ แหล่ง
คน้ควา้ขอ้มูลเน้ือหา แผนภูมิ 

8. จดัท าตน้ฉบบั และจดัท าส่ือตามรูปแบบและวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นแผนการผลิต 
9. ทดสอบคุณภาพของส่ือท่ีผลิตข้ึนเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องในส่วนต่างๆ โดยน าไป

ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ท าการบนัทึก
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ขอ้บกพร่องต่างๆไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงส่ือใหมี้
คุณภาพ 

10. ปรับปรุงแกไ้ขส่ือตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบคุณภาพท่ีไดศึ้กษาไว ้ให้
สมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง  น าส่ือการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใช ้กบักลุ่มเป้าหมาย 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.5 
เร่ือง “แหล่งการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

แหล่งการเรียนรู้ 
 แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง แหล่งท่ีมีขอ้มูลข่าวสารความรู้ ประสบการณ์  สารสนเทศและ
เทคโนโลยสี าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใชใ้นการแสวงหาความรู้ ซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติและมนุษยส์ร้าง
ข้ึน 
 
ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ 
 แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี  2   ประเภท   คือ   แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  
และนอกโรงเรียน   ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  
 1.  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
      1.1 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ  เช่น บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ   ส่ิงมีชีวติ ฯลฯ 
      1.2 แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น หอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดกลุ่มสาระ  
หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี  หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ   หอ้งโสตทศันศึกษา   หอ้งมลัติมีเดีย  เวบ็ไซต์     
 หอ้งอินเทอร์เน็ต   หอ้งเรียนสีเขียว   หอ้งพิพิธภณัฑ ์  หอ้งเกียรติยศ   สวนพฤกษศาสตร์  
  สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี  สวนสุขภาพ   สวนหิน  สวนหยอ่ม   สวนผเีส้ือ   บ่อเล้ียงปลา  
 เรือนเพาะช า   ตน้ไมพ้ดูได ้ ฯลฯ 
 
 2.  แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน  
       2.1    แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดลอ้ม   ป่า   ภูเขา   แหล่งน ้า  ทะเล   สัตว ์ 
ฯลฯ   
                   2.2   แหล่งการเรียนรู้ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน   เช่น     ชุมชน  วถีิชีวติ  อาชีพ    ภูมิปัญญา  
ประเพณี  วฒันธรรม   สถาบนั   โบราณสถาน  สถานท่ีส าคญั  แหล่งประกอบการ    
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง “จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งอยูบ่นจุดมุ่งหมายพื้นฐานสอง

ประการ  ประการแรก คือ การวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระหวา่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
บนัทึก วเิคราะห์ แปลความหมายขอ้มูล แลว้น ามาใชใ้นการส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขการเรียนรู้ของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมและการสอนของครู 
  การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหวา่งการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้เช่นน้ีเป็นการวดั
และประเมินผลเพื่อการพฒันา (Formative Assessment) ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียนทุกวนั เป็นการประเมิน
เพื่อใหรู้้จุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพฒันาในการเก็บขอ้มูล  

วธีิการวดัและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
ผูส้อนตอ้งใชว้ธีิการและเคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกต การซกัถาม การ

ระดมความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดม้ติขอ้สรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใชแ้ฟ้มสะสมงาน การใชภ้าระงานท่ี
เนน้การปฏิบติั การประเมินความรู้เดิม การใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมประเมินตนเอง  การใหเ้พื่อนประเมิน
เพื่อน และการใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubrics) ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการประเมินเพื่อพฒันา คือการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในลกัษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ท าให้
การเรียนรู้พอกพนู แกไ้ขความคิดความเขา้ใจเดิมท่ีไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนการใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
สามารถตั้งเป้าหมายและพฒันาตนไดจุ้ดมุ่งหมาย 

ประการท่ีสอง คือ การวดัและประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้(Summative Assessment) ซ่ึงมีหลายระดบั ไดแ้ก่ เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวชิาเพื่อ
ตดัสินใหค้ะแนน หรือใหร้ะดบัผลการเรียน ใหก้ารรับรองความรู้ความสามารถของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมวา่ผา่นรายวชิาหรือไม่ ควรไดรั้บการเล่ือนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลกัสูตรหรือไม่ ในการ
ประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียนท่ีดีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแสดงความรู้ความสามารถดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย และพิจารณาตดัสินบนพื้นฐานของเกณฑผ์ลการปฏิบติัมากกวา่ใชเ้ปรียบเทียบ
ระหวา่งผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.2 
เร่ือง “การวดัและประเมินผลการเรียนรู้” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
การจดัการศึกษาในปัจจุบนันอกจากใหท้ัว่ถึงแลว้ยงัมุ่งเนน้คุณภาพดว้ย ผูป้กครอง สังคม และ

รัฐตอ้งการเห็นหลกัฐานอนัเป็นผลมาจากการจดัการศึกษา  นัน่คือ คุณภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร หน่วยงานท่ีรับผดิชอบนบัตั้งแต่สถานศึกษา ตน้สังกดั หน่วยงาน
ระดบัชาติท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตาม
ความคาดหวงัของหลกัสูตร ดงันั้น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ จึง
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใน ๔ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ ทุกระดบัมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกนัคือ ตรวจสอบความกา้วหนา้ใน
การเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เพื่อน าผลการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

● การประเมินระดับช้ันเรียน 
เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ผูส้อนด าเนินการเพื่อพฒันาผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมและตดัสินผลการเรียนในรายวชิา/กิจกรรมท่ีตนสอน ในการประเมินเพื่อการพฒันา 
ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง  
ๆ เช่น การซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การแสดงออกในการปฏิบติัผลงานการแสดงกิริยา
อาการต่าง ๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตลอดเวลาท่ีจดักิจกรรม  เพื่อดูวา่บรรลุตวัช้ีวดัหรือมีแนวโนม้วา่
จะบรรลุตวัช้ีวดัเพียงใดแลว้แกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ืองการประเมินเพื่อตดัสินเป็นการ
ตรวจสอบ ณ จุดท่ีก าหนด แลว้ตดัสินวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีผลอนัเกิดจากการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ 
หรือของการประเมินผลกลางภาค หรือปลายภาคตามรูปแบบการประเมินท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการ
ประเมินนอกจากจะใหเ้ป็นคะแนนหรือระดบัผลการเรียนแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้  ตอ้งน ามาเป็น
ขอ้มูลใชป้รับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกดว้ย  

● การประเมินระดับสถานศึกษา 
เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการ

อ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละกิจกรรมพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  การ
อนุมติัผลการเรียน  การตดัสินการเล่ือนชั้นเรียน  และเป็นการประเมินเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดั
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การศึกษาของสถานศึกษาวา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายหรือไม่  ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมมีส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาในดา้นใด  รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติและระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมิน
ระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลกัสูตร  โครงการ  หรือ
วธีิการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองและ
ชุมชน 

● การประเมินระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามภาระความรับผดิชอบ  สามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงจดัท าและ
ด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตน้สังกดั /หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
นอกจากน้ียงัสามารถด าเนินการไดด้ว้ยการตรวจสอบขอ้มูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

● การประเมินระดับชาติ 
เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระดบัชาติ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช ๒๕๕๑  สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมทุกคนท่ีเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
การศึกษาในระดบัต่าง ๆ  เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็น
ขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง  ๆ ขา้งตน้ 
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน พฒันาคุณภาพผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ถือเป็น
ภาระความรับผดิชอบของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม
สนบัสนุน เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทัว่ไป กลุ่มผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมท่ีมีปัญหาดา้นวนิยัและพฤติกรรมกลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีปฏิเสธโรงเรียน  กลุ่มผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีพิการทางร่างกายและ
สติปัญญา เป็นตน้ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผูเ้ขา้
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รับการฝึกอบรมไดท้นัท่วงที อนัเป็นโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บการพฒันาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่4.3 
เร่ือง “จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
บทบาทของผู้สอนและกระบวนการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สอน  
บทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินงานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูส้อน  
  ๑. จดัท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวชิาหรือ
กิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
  ๒. วดัและประเมินผลระหวา่งเรียนควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดพร้อม
กบัปรับปรุงแกไ้ขผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีขอ้บกพร่อง 
  ๓. ประเมินตดัสินผลการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในรายวชิาท่ีสอน  หรือกิจกรรมท่ี
รับผดิชอบเม่ือส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค ส่งหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม 

๔. ตรวจสอบสมรรถนะส าคญัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
๕. น าผลการประเมินไปวเิคราะห์เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

 
ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งท าการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ คือ ตอ้งประเมินผลการเรียนรู้ใหค้รบองคป์ระกอบ ๓ ดา้นคือ ดา้น
พุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย โดยทั้ง ๓ ดา้นมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ีคือ 

๑. ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย 
ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศ หลกัฐานต่างๆ ท่ีแสดงถึง

ความสามารถดา้นสติปัญญา ๖ ดา้น คือ ความจ า ความเขา้ใจ การประยกุตใ์ช ้ การวเิคราะห์ การ
ประเมินค่า  และการคิดสร้างสรรค์ โดยพฤติกรรมท่ีสะทอ้นวา่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ดา้น
พุทธิพิสัย ไดแ้ก่ การบอกเล่าอธิบาย หรือเขียนแสดงความคิดรวบยอดโดยการตอบค าถาม เขียน
แผนภูมิ แผนภาพ น าเสนอแนวคิดขั้นตอนในการแกปั้ญหา การจดัการ การออกแบบประดิษฐห์รือ
สร้างสรรคช้ิ์นงาน เป็นตน้ 

๒. ผลการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย 
ผลการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย  หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศท่ีสะทอ้นความสามารถดา้นการเรียนรู้

ในการจดัการอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติ  โดยพฤติกรรมท่ีสะทอ้นวา่ผู ้
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เขา้รับการฝึกอบรมสามารถเกิดการเรียนรู้ดา้นจิตพิสัย  คือ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการแสดงอารมณ์  

ความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ  อยา่งเหมาะสมตามบรรทดัฐานของสังคม  มีความสามารถในการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรมและมีค่านิยมพื้นฐานท่ีไดรั้บการปลูกฝังโดยแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่งนอ้ย ๘ ประการตามหลกัสูตร 

๓. ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย 
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสัย หมายถึง ขอ้มูล สารสนเทศท่ีแสดงถึงทกัษะการปฏิบติังาน 

เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ท่ีเกิดจากการประสานงานของสมองและ 
กลา้มเน้ือ ท่ีใชง้านอยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนัผลการเรียนรู้ทั้ง ๓ ดา้นท่ีเกิดข้ึนจากการ
พฒันาในกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตลอดจน
ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวติจริงท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บการพฒันาเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนพร้อม
กบัการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวยัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ซ่ึงเป็นพฒันาการท่ีครูตอ้งแสวงหาหรือ
คิดคน้เทคนิค วธีิการและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อใชว้ดัและประเมินผลโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลการวดัและประเมินท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูไดอ้ยา่งแทจ้ริง การประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในหลกัสูตร ซ่ึงเป็นภารกิจของผูส้อน 

 

 
 
 
 


