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บทนํา 
 
 
 

ความสําคัญของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
 
 จากการที่ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปน
พระราชบัญญัติที่เนนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอนโดยมี
จุดเนนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต ไดเรียนตามความถนัด ตามความสนใจและไดรับการบริการ
ดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ   สําหรับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้น ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กลาวถึงไวในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

 มาตรา 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 

 มาตรา 23  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  

(1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม  ไดแก  ครอบครัว ชุมชน 
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณ
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล ยั่งยืน 

(3) ความรูเก่ียวกับศาสนา  ศิลป วัฒนธรรม การกีฬา  ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช        
ภูมิปญญา 

(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
(5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 

 มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกปญหา 
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(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู    รวมทั้งสามารถใชการวิจัย  
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู      ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 

(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 

 สําหรับในปงบประมาณ 2548  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายที่จะปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพ
แบบบูรณาการในลักษณะตางๆ ใหเปนไปตามจุดประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองจัดทําคูมือและแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไวเปนแนวทางในการจัดทําแผน 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของแตละสถานศึกษา    ซ่ึงในการดําเนินการจัดทําเอกสารแนวทางในการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการครั้งน้ีไดรวบรวมจัดทํากรอบแนวคิด แนวทางและขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  พรอมทั้งตัวอยางแผนการเรียน และตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
เพื่อเปนแนวทางใหครู อาจารย ผูบริหาร ไดนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามจุดประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน 
 

 1.  เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําเอกสาร
แนวทางการจัดการเรยีนแบบบูรณาการ สําหรับสถาบันการอาชีวศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีประสทิธิภาพ 
 2.  เพื่อพฒันาใหครู อาจารยในสถาบันการอาชีวศึกษาทัง้ 28 แหง สามารถจดัแผนการเรยีนแบบ
บูรณาการ     และพัฒนาวิธกีารจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆ  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
การนําไปประกอบอาชพีตามตองการ 
 3. เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาวิชาชีพแบบองครวม       สามารถประกอบอาชีพไดครบวงจร
ในแตละชั้นป/ภาคเรียน 
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

 • ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

 การสอนแบบบูรณาการ   หมายถึง   การจัดการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาความรูที่เก่ียวของ 
จากศาสตรตางๆ ของรายวิชาเดียวกัน หรือรายวิชาตางๆ มาใชในการจัดการเรียนรู   เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําความคิดรวบยอดของศาสตรตางๆ มาใชในชีวิตจริงได 
 สําหรับ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning Management) หมายถึง 
กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร
ตางๆ ที่เก่ียวของสัมพันธกัน  ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  สามารถนําความรู ทักษะและเจตคติไป 
สรางงาน แกปญหาและใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง 
 

 • เหตุผลในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (สําหรับหลักสูตรแบบรายวิชา) 
 

1. สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนั้น จะเปนสิ่งที่เก่ียวเนื่องสัมพันธกับศาสตรในสาขาตางๆ 
ผสมผสานกัน ทําใหผูเรียนที่เรียนรูศาสตรเด่ียวๆ มาไมสามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาได   ดังนั้น
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะชวยใหสามารถนําความรู ทักษะจากหลายๆ ศาสตรมาแกปญหาไดกับชีวิต
จริง 

2. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร
ตางๆ เขาดวยกัน  ทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรู (Transfer of learning) ของศาสตรตางๆ เขาดวยกัน ทําให
ผูเรียนมองเห็นประโยชนของสิ่งที่เรียนและนําไปใชจริงได 

3. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการชวยลดความซ้ําซอนของเนื้อหาของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 
จึงทําใหลดเวลาในการเรียนรูเน้ือหาบางอยางลงได แลวไปเพิ่มเวลาใหเนื้อหาใหมๆ เพิ่มขึ้น 

4. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะตอบสนองตอความสามารถในหลายๆ ดานของผูเรียน   
ชวยสรางความรู ทักษะและเจตคติ “แบบพหุปญญา” (Multiple Intelligence) 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูโดยผูเรียน 
(Constructivism) ที่กําลังแพรหลายในปจจุบนั 
 

 • ลักษณะการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไววา เปนการ
เชื่อมโยงวิชาหรือศาสตรตางๆ เขาดวยกัน   เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ลึกซ้ึง  มีลักษณะใกลเคียงกับชีวิตจริง  
มากขึ้น ไดแก 
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1. บูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู 
 

 ปจจุบันเนื้อหาความรูมีมากมายที่จะตองเรียนรู  หากไมนําวิธีการเรียนรูที่ทันสมัยมาใชจะทํา
ใหเรียนรูไมทันตามเวลาที่กําหนดได จึงตองมีการนําวิธีการจัดการเรียนรูใหมๆ มาใช  การสอนโดยวิธีการ
บอกเลา ทองจํา จะทําใหไดปริมาณความรูหรือเน้ือหาสาระไมเพียงพอกับสิ่งที่ตองเรียนรู จึงตองเลือกใช
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม 
 

2. บูรณาการระหวางพัฒนาการความรูและทางจิตใจ 
 

 การเรียนรูที่ดีนั้นผูเรียนตองมีความอยากรูอยากเรียนดวย ดังนั้นการใหความสําคัญแกเจตคติ 
คานิยม ความสนใจและสุนทรียภาพแกผูเรียนในการแสวงหาความรู กอใหเกิดความซาบซึ้งกอนลงมือศึกษา 
ซ่ึงเปนการจูงใจใหเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 
 

3. บูรณาการระหวางความรูและการกระทํา 
 

 การเรียนรูที่สามารถนําความรูสูการปฏิบัติไดนั้นถือเปนการดีมาก ดังนั้นควรใหความสําคัญ
ระหวางองคความรูที่ศึกษากับการนําไปปฏิบัติจริง โดยนําความรูไปแกปญหาในสถานการณจริง 
 

4. บูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนรูในโรงเรียนและชีวิตประจําวัน 
 

 การตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตเมื่อผานการเรียนรูแลวตองมีความหมายและ
คุณคาตอชีวิตของผูเรียนอยางแทจริง 
 

5. บูรณาการระหวางวิชาตางๆ 
 

 เพื่อใหเกิดความรู เจตคติและการกระทําที่เหมาะสมกับความตองการ  ความสนใจของผูเรียน
อยางแทจริง ตอบสนองตอคุณคาในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
 

 • รูปแบบของการบูรณาการ (Model of Integration) 
 

 โดยทั่วไปการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีอยู 4 แบบ 
 

 1.  การบูรณาการแบบหลอมรวม (Infusion) 
 

 การเรียนรูแบบนี้คือ การที่ผูสอนนําเนื้อหาสาระของวิชาตางๆ มาสอดแทรกในรายวิชาของ
ตนเอง เปนการวางแผนการสอนและทําการสอนโดยผูสอนเพียงคนเดียว เชน ในการจัดการเรียนรูวิชาการ
ผลิตพืชผัก ผูสอนจะเชื่อมโยงความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชในหัวขอเรื่องการจัดหมวดหมูพืชผักและ
ลักษณะพฤกษศาสตรของผัก เชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการคิดคํานวณระยะปลูกและอัตราสวน
การผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  เชื่อมโยงความรูทางดานชางในการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
เกษตร เชื่อมโยงความรูทางดานการจัดการธุรกิจมาใชในการวางแผนการตลาดและการจําหนายพืชผัก รวมทั้ง
การพัฒนาลักษณะนิสัย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการทํางาน  เปนตน 
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รูปที่ 1  แสดงตัวอยางการบูรณาการแบบหลอมรวม 
 
ขอดี 1) ผูสอนคนเดียวบริหารทั้งเน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนรู  และเวลาที่ใช 

   โดย สะดวก 
 2) ไมมีผลกระทบกับผูสอนคนอื่นและการจัดตารางสอน 
 ขอจํากัด 1) ผูสอนคนเดียวอาจไมมีความชํานาญในเนื้อหาวิชาบางเรื่อง 
 2) เน้ือหาวิชาและกิจกรรมการเรียนรูที่จัดอาจซ้ําซอนกับของวิชาอื่น 
 3) ผูเรียนจะมีภาระงานมากเพราะทุกรายวิชาจะตองมอบหมายงานให 
 
 

 2.  การบูรณาการแบบขนาน (Parallel) 
 

 การเรียนรูแบบนี้คือ การที่ผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไปตางคนตางสอนวิชาของตนเอง  แตจะมา
วางแผน ตัดสินใจรวมกันวาจะจัดแผนการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมุงสอนในหัวเรื่อง (Theme) 
ความคิดรวบยอด (Concept) และปญหา (Problem) เดียวกันในสวนหนึ่ง  เชน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อตองการเนนย้ําความสําคัญของอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผูสอนวิชาการผลิตสุกรให
ผูเรียนทํากิจกรรมสํารวจขอมูลและเสนอแนะวิธีการจัดการสุขาภิบาลคอกสุกรของเกษตรกรในชุมชน  ผูสอน
วิชาขับเคลื่อนยานพาหนะใหผูเรียนปรับแตงเครื่องยนตเพื่อลดมลพิษ  ผูสอนวิชาการผลิตพืชผักใหผูเรียน
ผลิตสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชจากสะเดา เปนตน 
 

 

การผลิต
พืชผัก

การตลาดผัก
ธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตร

พฤกษศาสตรของผัก
วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร

การหา % ความงอก
คณิตศาสตรคณิตศาสตรการเตรียมดิน

ชางกลเกษตรชางกลเกษตร

พฤติกรรม/นิสัยพฤติกรรม/นิสัย
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รูปที่ 2  แสดงตัวอยางการบูรณาการแบบขนาน 
 
 

 ขอดี 1) ผูสอนแตละคนยังคงบริหารทั้งเน้ือหาวิชา   กิจกรรมการเรียนรู และเวลา 
   โดยสะดวก 
  2) ไมมีผลกระทบกับผูสอนคนอ่ืนและการจัดตารางสอน 
  3) เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนรูลดการซ้ําซอนลง ชวยใหเกิดการทํางานรวมกัน 
 ขอจํากัด 1) ผูสอนยังคงตองรับภาระเนื้อหาวิชาที่ไมชาํนาญ 
  2) ผูเรียนยังมีภาระงานมาก เพราะทุกรายวิชาจะตองมอบหมายงานให 
 
 3.  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) 
 

 การเรียนรูแบบนี้คลายกับแบบคูขนาน คือ ผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไปตางคนตางสอนวิชาของ
ตนและจัดกิจกรรมการเรียนรูของตนเองเปนสวนใหญ แตมาวางแผนการสอนรวมกันในการใหงานหรือ
โครงการที่มีหัวเรื่อง แนวคิดหรือความคิดรวบยอดและปญหาเดียวกัน แลวแยกกันประเมินผลการทํากิจกรรม 
การเรียนรูเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับรายวิชาของตน   สวนเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม การเรียนรูที่ไมเก่ียวของ
สัมพันธกัน ผูสอนแตละคนก็จัดการเรียนรูในรายวิชาของตน เชน ในการจัดการเรียนรูวิชาการผลิตพืชผัก  
วิชาภาษาไทย  วิชาการจัดการธุรกิจและวิชาคณิตศาสตร   คณะผูสอนใหผูเรียนทําโครงการผลิตผักเพื่อการคา  
โดยผูเรียนตองใชความรูจากทั้ง 4 วิชามาบูรณาการในการทํากิจกรรมนั้น 

 

 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

 การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม 

การผลิตพืชผักการผลิตพืชผัก
นักเรียนทดลอง
ใชสารสกัด
จากพืชกําจัด
แมลงศัตรูผัก

นักเรียนทดลอง
ใชสารสกัด
จากพืชกําจัด
แมลงศัตรูผัก

การผลิตสุกรการผลิตสุกร
นกัเรียนทํารายงาน

เกี่ยวกับการ
จัดการสขุาภิบาล
ในฟารมสกุร
ทองถิ่น

นักเรียนทํารายงาน
เกี่ยวกับการ

จัดการสขุาภิบาล
ในฟารมสกุร
ทองถิน่

การใช
รถแทรกเตอร

การใช
รถแทรกเตอร

ครูสอนวธิีปรับ
แตงเคร่ืองยนต
เพื่อลดมลพิษ

ครูสอนวธิีปรับ
แตงเครื่องยนต
เพื่อลดมลพิษ  
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รูปที่ 3  แสดงตัวอยางการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
 
 ขอดี 1) สนับสนุนการทาํงานรวมกันของทั้งผูสอนและผูเรียน ลดความซ้ําซอนของ 
   กิจกรรม 
  2) ผูสอนทุกคนและผูเรียนมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน 
  3) ผูเรียนเห็นความสําคัญของการนําความรูไปใชกับงานอาชีพจริง 
 ขอจํากัด 1) มีผลกระทบตอการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 
 
 

 4. การบูรณาการแบบขามวิชา (Transdisciplinary) 
 

 การเรียนรูแบบนี้ คือ การที่ผูสอนในรายวิชาตางๆ จะมารวมกันสอนเปนคณะ รวมกันวางแผน  
กําหนดหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอดและปญหาเดียวกัน      โดยการกําหนดหัวขอ เวลา และ ผูรับผิดชอบที่มี
ความรูความชํานาญในหัวขอเรื่องน้ันๆ เชน ในการจัดการเรียนรูวิชาการผลิตพืชผัก กําหนดใหผูสอนที่มี
ความรูความชํานาญดานพืชผักรับผิดชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติ ดูแลรักษาพืชผัก     ให
ผูสอนที่มีความรูความชํานาญดานชางกลเกษตรรับผิดชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรเครื่องทุนแรง
การเกษตรในการผลิตพืชผัก     ใหผูสอนที่มีความรูความชํานาญดานอุตสาหกรรมเกษตรรับผิดชอบเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑพืชผัก  ใหผูสอนที่มีความรูความชํานาญดานธุรกิจเกษตรรับผิดชอบ
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการตลาด การจําหนาย และทําบัญชี เปนตน 
 

 

คณิตศาสตร

 ภาษาไทย การผลิตพืชผัก

ธุรกิจเกษตร

  การประยกุตใชความรูการประยกุตใชความรู//ประสบการณสูอาชีพประสบการณสูอาชีพ  

ครูใหนักเรียนทําโครงการผลติผักเชิงธรุกจิครูใหนักเรียนทําโครงการผลติผักเชิงธรุกจิ
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รูปที่ 4  แสดงตัวอยางการบูรณาการแบบขามวิชา 
 
 ขอดี 1) สนับสนุนการทาํงานรวมกันของทั้งผูสอนและผูเรียน ลดความซ้ําซอนของ 
   กิจกรรม 
  2) ผูสอนทุกคนและผูเรียนมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจน 
  3) ผูเรียนเห็นความสําคัญของการนําความรูไปใชกับงานอาชีพจริง 
 ขอจํากัด 1) มีผลกระทบตอการจัดตารางสอนและการจัดแผนการเรียน 
  2) ผูสอนตองควบคุมการเรียนใหทันตามกําหนด 
 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 • แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีแนวคิดมาจากปรัชญา Constructivism ที่เชื่อ
วาการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่
พบเห็นกับความรูเดิมที่มีอยู เปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวาความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู ความรู
ไดมาจากการสรางเพื่ออธิบาย (Martin etal., 1994 : 44) 
 

 แนวคิด Constructivism เนนใหผูเรียนสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผูสอน
ไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Cognitive structure) ของผูเรียนได  แตผูสอนสามารถชวยผูเรียน
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาได  โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญาหรือเกิดภาวะ
ไมสมดุลขึ้น (Unequilibrium) ซ่ึงเปนสภาวะที่ประสบการณใหมไมสอดคลองกับประสบการณเดิม ผูเรียน
พยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณที่อยูเดิมแลวสรางเปนความรูใหม 

 

การผลิต
พืชผัก

การปลูกผัก
ครูพืชผัก

  ดินและปุย
 ปฐพีวิทยา

การคํานวณ
คณิตศาสตร

การไถพรวน
ชางกลเกษตร

 การตลาดผัก
ธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเบื้องตน
การทําบัญชี

ภาษาไทย

ปริมาตร สัดสวน 
อัตราสวน  กําไร 
ขาดทุน

คณิตศาสตร

การเขียนจดหมายธุรกิจ รายงานฯ

งานเครื่องยนต
ตรวจสอบ บํารุง  
รักษาเคร่ืองยนต

บริการรถยนต
บริการตัวถัง
รถ เคร่ืองยนต 
ระบบไฟฟา

ภาษาอังกฤษ
ศัพทเทคนิค  แปลคูมือ

ชางบํารุงรักษารถยนตชางบํารุงรักษารถยนต
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 นักการศึกษาไดนําแนวคิด Constructivism  มาใชเปนหลักฐานและพัฒนารูปแบบการสอนดังนี้ 
Explore ขั้นที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสังเกต สนับสนุน และรวมมือกันสํารวจเพื่อใหเห็น

ปญหา 
 

Explain ขั้นที่ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน เชน แนะนํา ถามใหคิด เพื่อใหผูเรียนคนพบหรือ
สรางความรูดวยตัวเอง ความรูที่ไดเปนความรูเชิงประจักษ 

 

Expand ขั้นที่ผูสอนชวยพัฒนาผูเรียนใหคิดคนตอๆ ไป พัฒนาทักษะกระบวนการและพัฒนา 
การทํางานรวมกันเปนกลุม และพัฒนาใหมีประสบการณกวางไกล ทั้งเรื่องธรรมชาติ
และเทคโนโลยี 

 

Evaluate ขั้นที่ผูสอนประเมินมโนทัศนของผูเรียน โดยตรวจสอบความคิดที่เปลี่ยนไป และ
ตรวจสอบทักษะกระบวนการ การปฏิบัติ การแกปญหา การถาม คําตอบ  ตลอดจน
พัฒนาใหผูเรียนสนใจและเคารพความคิดและเหตุผลของคนอื่นๆ ดวย 

 
 • แนวทางในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 แนวทางในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   เปนการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนใช
กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และฝกฝนใหใชกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมอยางชํานาญ 
 

 1.  กระบวนการคิด  เปนการคิดไดครบถวนตามขั้นตอน โดยเริ่มตนจาก 
1.1 ระดับการคิดขั้นพื้นฐานหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก การสังเกต การจําแนก 

การสื่อความหมาย การคาดคะเน การรวบรวมขอมูล การสรุปผล เปนตน 
1.2 ระดับของลักษณะการคิด  ไดแก  การคิดกวาง  คิดลึกซ้ึง  คิดไกล  คิดคลอง  คิด

หลากหลาย คิดอยางมีเหตุผล เปนตน 
1.3 ระดับกระบวนการคิด  ไดแก  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กระบวนการ

แกปญหา กระบวนการคิดสรางสรรค และกระบวนการวิจัย เปนตน  
 

  สําหรับวิธีการสอนที่ใชเพื่อใหผูเรียนใชกระบวนการคิดในการสรางความรู เชน วิธีสืบสอบแบบ
แนะนํา (Guided Inquiry) และแบบไมมีการแนะนํา (Unguided Inquiry)  วิธีการคนพบ  วิธีแบบเนนปญหา 
วิธีใชทักษะกระบวนการ 9 ขั้น  กรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  วิธีอริยสัจสี่  วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศนโดยใช
แผนที่ความคิด (Mind Map)  การใชผังมโนทัศน (Concept Map)  
 

 2. กระบวนการกลุม เปนแนวทางใหผูเรียนไดใชกลุมเพื่อรวมกันสรางความรูโดยประสานความ
รวมมือ ประสานความคิด ทํางานรวมกัน รับผิดชอบรวมกันจนสามารถบรรลุเปาหมาย การทํางานกลุมควร
ตองเปนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คือ หัวหนาดี สมาชิกดี และกระบวนการทํางานดี  วิธีสอนที่ใชเพื่อให
ผูเรียนใชทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการกลุมก็คือวิธีการสอนที่กลาวมาแลวขางตน แตเปนการเรียนรู
แบบเปนกลุม หรือใชวิธีสอนกลุมสัมพันธ วิธีการอภิปราย วิธีการเรียนแบบรวมมือ เปนตน 
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 • ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

1. ผูสอนจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสรางความรูเอง (Construct) 
2. ผูสอนใชทักษะกระบวนการ (Process Skill) คือ กระบวนการคิด (Thinking Process) และ

กระบวนการกลุม (Group Process) เพื่อใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
3. ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง (Participation) ลงมือคิดปฏิบัติ สรุป

ความรูดวยตนเอง   รวมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ทั้งสมาชิกในกลุมและสมาชิกระหวางกลุม 
และปฏิสัมพันธกับผูสอน 

4. ผูสอนสรางบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู  ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจ   เพื่อให
ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (Happy Learning) 

5. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระ ซ่ึงเปนการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 

6. ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (Application) 
7. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 

 

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 

 ในชวงเวลาของการปฏิรูปการศึกษา ไดมีนักคิดและนักการศึกษาใหความสนใจในเรื่องการ
พัฒนาการคิด มีทั้งการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการสอนและการวิจัยควบคูกันไปกับ
การนําทฤษฎีและหลักการของตางประเทศมาประยุกตใช ทําใหไดรูปแบบการสอน กระบวนการสอนและ
เทคนิคการสอนตางๆ เพิ่มขึ้น เชน  
 “การสอนใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน”  โดย  โกวิท  วรพิพัฒน   
 “การสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการ”   โดย  สุมน  อมรวิวัฒน   
 “การสอนความคิด”  โดย  โกวิท  ประวาลพฤกษ  
 “การสอนทักษะกระบวนการ”  โดย  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   
 “กระบวนการคิดเปน เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไทย” โดย หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 
เปนตน 
 

 • กรอบแนวคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิด 
 

 จากการคนควาองคความรูเก่ียวกับการคิด ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2540) ไดจัดมิติของการคิด
ไว 6 ดาน เพื่อใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิดของเด็ก ดังนี้ 
 

 1. มิติดานขอมูลหรือเนื้อหาที่ใชในการคิด การคิดเปนกระบวนการซึ่งจะตองมีขอมูลหรือ
เนื้อหาของเรื่องที่จะคิดหรือแกปญหาพรอมทั้งวิธีการที่จะคิด ซ่ึงขอมูลแบงไดเปน 3 ดาน คือ ขอมูลเก่ียวกับ
ตนเอง ขอมูลเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูลวิชาการ    ซ่ึงในการแกปญหาบุคคลจะตองพิจารณา
ขอมูลทั้งสามสวนนี้ผสมผสานกันอยางกลมกลืน จนกระทั่งพบทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 
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 2. มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด   การคิดพิจารณาเรื่องใดๆ คุณสมบัติสวนตัวของ
ผูคิดมีผลตอการคิดและคุณภาพของการคิดอยางมาก ซ่ึงคุณสมบัติตางๆ ไดแก ความเปนผูมีใจกวาง เปนธรรม  
ใฝรู  กระตือรือรน  ชางวิเคราะห ผสมผสาน  ขยัน  ตอสู  กลาเสี่ยง  อดทน  มีความมั่นใจตนเอง 
 

 3.  มิติดานทักษะการคิด   การที่บุคคลจะคิดสิ่งใด จําเปนจะตองมีทักษะพื้นฐานในการคิดเพื่อ
สรางมโนทัศนในสิ่งที่จะคิดนั้น  และจะตองมีทักษะกระบวนการที่ซับซอนที่เรียกวา ทักษะการคิดชั้นสูง 
เพื่อใหเกิดผลของการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดดวยทักษะตางๆ มดีังนี้ 
  3.1 ทักษะการคิดพื้นฐาน ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการจํา ทักษะการอาน ทักษะการเก็บ
ความรู ทักษะการใชความรู ทักษะการพูด ทักษะการเขียน ทักษะการแสดงออก ฯลฯ 
  3.2 ทักษะที่เปนแกนสําคัญ  ไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการสํารวจ  ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะการตีความ ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการสรุปความ ฯลฯ 
  3.3  ทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะการนิยาม ทักษะการผสมผสาน ทักษะการสราง ทักษะการ
วิเคราะห ทักษะการจัดระบบ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทํานาย ทักษะการประยุกต ฯลฯ 
 

 4. มิติดานลักษณะการคิด  เปนประเภทการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนที่เด็กควรจะมีใน
การคิด 9 ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การคิดอยางมี
เหตุผล การคิดกวาง การคิดไกล การคิดลึกซ้ึง และการคิดแหวกแนว 
 

 5. มิติดานกระบวนการคิด  เปนการคิดอยางมีลําดับขั้นตอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการคิด
นั้นๆ ซ่ึงในแตละขั้นตอนตองใชทักษะการคิดและลักษณะการคิดเปนจํานวนมาก ไดแก กระบวนการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการศึกษาวิจัย  กระบวนการ
ปฏิบัติ  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค ฯลฯ 
 

 6. มิติดานการควบคุมและประเมินการคิดของตน  เปนการคิดอยางมียุทธศาสตร ซ่ึงประกอบ 
ดวยการวางแผน  การควบคุมกํากับการกระทําของตนเอง  การตรวจสอบความกาวหนาและการประเมินผล 
ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการคิดใหดีขึ้นเรื่อยๆ 
 

 • การสอนเพื่อพัฒนาการคิด 
 

 แนวการสอนเพื่อพัฒนาการคิดสามารถสรุปไดเปน 3 แนว คือ  
 1. การสอนเพื่อพัฒนาการคิดโดยตรง โดยใชโปรแกรม สื่อสําเร็จรูปหรือบทเรียน/กิจกรรม
สําเร็จรูปที่มีผูพัฒนาไวแลวมาจัดสอนเปนพิเศษใหแกผูเรียน 
 2. การสอนเนื้อหาสาระตางๆ โดยใชรูปแบบหรือกระบวนการสอนที่เนนกระบวนการคิด เปนการ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานเนื้อหาสาระตามรายวิชาและการคิดไปพรอมๆ กัน รูปแบบการสอนตางๆ ไดแก  
  - การสอนแบบสืบสวนของจอยสและเวลล   
  - การสอนแบบการคิดแกปญหาอนาคตของทอแรนซ  
  - การสอนแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ โดย สาโรช  บัวศรี  
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  - ทักษะกระบวนการ โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
  - กระบวนการวิทยาศาสตร โดย สสวท.  
  - กระบวนการคิดเปน โดย โกวิท  วรพิพัฒน 
 

 3.  การสอนเนื้อหาสาระตางๆ โดยสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด ลักษณะการคิดและ
กระบวนการคิดในกิจกรรมการเรียนรูเน้ือหาวิชาตางๆ เปนแนวทางที่สะดวกที่สุด เมื่อผูสอนเขาใจกรอบ
แนวคิดการสอนใหคิด   ก็สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีลักษณะที่ใหโอกาสผูเรียนไดพัฒนาการคิด 
 

 • การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 

 วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูทางวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ใชในการหา
ความรูทางวิทยาศาสตร ดังน้ันการสอนวิทยาศาสตรที่ถูกตองควรใหผูเรียนไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
คนควาหาความรูดวยตนเองเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนวิทยาศาสตร 
 

 ความรูทางวิทยาศาสตร (Body of Knowledge) คือ ความรูที่ไดรับจากการคนควาทางวิทยาศาสตร 
ไดแก ขอเท็จจริงที่ไดจากการคนควาทดลอง หลักการและกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร ลําดับขั้นตอนของ
ปรากฏการณตางๆ  เกณฑการแบงประเภทของสิ่งตางๆ ศัพทวิทยาศาสตร เปนตน 
 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร (Process of Science)  คือ  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสวงหาความรูและ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือ    ซ่ึงการดําเนินการตองอาศัยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร (พิมพพันธ  เตชะคุปต) 
 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) เปนวิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชแสวงหาความรู 
แกปญหาตางๆ ดังน้ี 
 1. ระบุปญหา 
 2. ตั้งสมมติฐาน 
 3. ทําการทดลอง 
 4. สังเกตขณะทดลอง 
 5. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 6. ตรวจสอบขอมูล 
 7. สรุปผลการทดลอง 
 

 ดังน้ันการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด ลักษณะการคิด และกระบวนการคิด จึงสามารถ
จะทําไดโดยในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาสาระหรือรายวิชาตางๆ ผูสอนเลือกใชกิจกรรม การเรียนรูโดย
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรใหผูเรียนทํากิจกรรมในการแสวงหาความรูและแกปญหา ซ่ึงรูปแบบที่ใชกันอยู
โดยทั่วไปนั้น ไดแก การสอนโดยใชโครงการ 
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การประเมินตามสภาพจริง 
 

 • ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมิน (Assessment)  หมายถึง  กระบวนการที่ใชเพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
หรือการเรียนรูของผูเรียน และดําเนินการตัดสินคุณคาความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะอธิบาย
ลักษณะผูเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)   หมายถึง  การวัดและประเมินกระบวนการ
ทํางานของสมองและจิตใจอยางตรงไปตรงมาตามสิ่งที่เขาทํา โดยพยายามตอบคําถามวาเขาทําอยางไร ทําไม
จึงทําเชนนั้น (อุทุมพร จามรมาน) 
 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต บันทึกและ
รวบรวมขอมูลจากผลงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนทํา เพื่อตัดสินความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยใชขอมูล 
3 ดาน ไดแก (ไสว ฟกขาว) 
 1.  Performance of Learning  
 2. Process of Learning  
 3.  Product of Learning 
 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การประเมินผลเชิงคุณภาพอยาง
ตอเนื่องในสภาพที่เปนจริง ทั้งดานความรู ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของผูเรียน 
(วัฒนาพร ระงับทุกข) 
 

 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึกและ
รวบรวมขอมูลจากงานและวิธีการที่ผูเรียนทํา โดยไมเนนการประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน แตจะเนนการ
ประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํางานของผูเรียน ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่
เกิดจากการปฏิบัติงานในสภาพจริงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      เนนใหผูเรียนเปนผูคนพบ ผูผลิตความรู 
ผูปฏิบัติงานจริง เพื่อสนองความตองการของสังคม   โดยจะประเมินจากสภาพที่เปนจริงอยางตอเนื่องในการ
ใหขอมูลในเชิงคุณภาพที่เปนประโยชนตอผูสอนไดใชเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนใหเหมาะกับแตละ
บุคคลได  ซ่ึงจะตางจากการประเมินผลการเรียนทั่วไปที่วัดผลความรูดานเนื้อหาวิชาหรือผลผลิต แลว
จัดลําดับที่  
 

 • ลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
 

 การประเมินตามสภาพจริงน้ันจะมีลักษณะเดนที่เนนการประเมินพัฒนาการของผูเรียนและ
ประสิทธิภาพการเรียนรู การทดสอบเหลานี้จะครอบคลุมสภาพจริงและสอดคลองกับการแสดงออกของ
ผูเรียนทั้งกระบวนการและผลผลิต  โดยจะประเมินในลักษณะการทําเปนโครงการ  การบันทึกความเห็น  
แบบสํารวจรายงาน นิทรรศการที่บูรณาการศาสตรตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาศาสตร 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและวิชาชีพ  ซ่ึงควรมีลักษณะสําคัญๆ ดังนี้ 
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1. เปนการประเมินที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณจริงหรือที่เปนชีวิตจริง 
2. การประเมินจะทําไปพรอมๆ กับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในทุกสถานการณ 
3. เนนพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนที่แสดงออกมาจริงๆ 
4. เนนการประเมินตนเองของผูเรียน 
5. เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง 
6. มีการใชขอมูลหลากหลาย  รวมทั้งใชเครื่องมือที่หลากหลาย  โดยเก็บขอมูลระหวางการ

ปฏิบัติงานในทุกดาน ทั้งกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการทํางาน กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
ประเมินผล เปนตน 

7. สงเสริมการปฏิสัมพันธเชิงบวก  มีการชื่นชม  สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูเรียน       
ไดเรียนอยางมีความสุข 
 

 • การประเมินผลในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวทางการ
จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการไดคิดและปฏิบัติจริงตาม
ความสนใจ ความถนัดของตนเอง  ทั้งการเรียนเปนรายบุคคลและการเรียนเปนกลุมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย โดยใชกระบวนการเรียนรูของตนเองและเรียนรูอยางเปนองครวม (บูรณาการ)   ดังนั้นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดังกลาวจึงตองสอดคลองกับสภาพจริง  นั่นคือจะตองนําลักษณะที่สําคัญของการ
ประเมินผลตามสภาพจริงมาใชจึงจะเหมาะสมกับการเรียนรูแบบบูรณาการ  ซ่ึงควรจะมีการประเมิน
ความสามารถในดานตางๆ ดังนี้ การประเมินดานกระบวนการคิด กระบวนการวางแผน กระบวนการ
ทํางาน  กระบวนการแกปญหาโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร (การวิจัยอยางงาย)  กระบวนการกลุม 
กระบวนการประเมินผล คุณธรรมจริยธรรม ความตั้งใจ ความใสใจ คุณภาพของผลงาน ฯลฯ  โดยใช
วิธีการและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย  ดําเนินการประเมินตอเนื่องตลอดเวลาตามกิจกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการสังเกต โดยใชแบบตรวจสอบรายการ ใชแบบประมาณคา การบันทึกการปฏิบัติงาน การ
ประเมินคุณภาพชิ้นงาน และอาจมีการประเมินดานความรูควบคูกันไปดวย โดยการประเมินจะกระทํารวมกัน
ทั้งครูและผูเรียน ซ่ึงผลการประเมินเหลานี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปการศึกษา 2548) 
 

 • นโยบายการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 ประการ 
 

1. อยากเรียนสาขาใดตองไดเรียนสาขานั้น 
2. รับงานจริงผลิตจริง (โรงงานในโรงเรียน) 
3. จัดการศึกษาระบทวิภาคี (โรงเรียนในโรงงาน) 
4. จัดหองปฏิบัติการชุมชน (Social Lab) 
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5. สรางผูประกอบการรุนเยาว 
6. หนวยเคลื่อนที่อาชีพแกจนแบบบูรณาการ 
7. การจัดการเรียนสาขาที่ตนเปนเลิศ (Area  of excellence) 
8. การสงเสริมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา 

 

 • แนวทางการแขงขันกับหนวยงานการศึกษาอื่น 
 

 พยายามใชความตางในการจัดการใหเกิดประโยชน 
1. เขาจัดการเรียนในหอง เราจะจัดการเรียนในสภาพจริง จัดทวิภาคีในสถานประกอบการ   

จัดการรับงานการคาตามลักษณะเอกชน  จัดการเขาชวยเหลือชุมชน 
2. เรียนแลวตองไดงานทันทีจบแลวคอยรับประกาศนียัตร หรือจบแลวไดงานทันที 
3. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ โดยสอนเปนเรื่อง (Theme) เรียนเปนชิ้นงาน 

(Project) 
 

 • ส่ิงที่ตองการเรงดวนเพื่อเพิ่มความรูความสามารถของผูเรียนอาชีวศึกษา 
 

1. ทักษะทางการใชคอมพิวเตอรและทักษะการใชภาษาในการสื่อสาร 
2. ทักษะทางธุรกิจเบื้องตน (สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงายๆ) 
3. สอนวิจัยใหเด็กอาชีวศึกษา ใหคิดเปน ทําเปน วิเคราะหเปน แกปญหาโดยใชหลักการวิจัย 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
กําหนดงานอาชีพ กลุมวิชาชพี 

และสรรถนะสาขาวิชา 

ขั้นตอนที่ 2 
จัดแผนการเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 
เลือกหัวขอ (Theme) /งาน 

/โครงการ (Project)  

ขั้นตอนที่ 5 
จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู 

แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 6 
จัดการเรยีนรูและประเมินผล 

- ศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  
- นโยบาย สอศ. 
- ศึกษาหลักการและจุดหมายของหลักสูตร 
- ศึกษาจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานวิชาชีพ 
- ศึกษาโครงสรางของสาขาวิชา 
- ระบุชื่องานและรายวิชา 
- เขียนสมรรถนะงานรายป/รายภาค 

- จัดตามโครงสรางของหลักสูตร 
- สอดคลองกับสมรรถนะสาขาวิชา/สาขางาน 
- สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน และ
ทรัพยากรของสถานศึกษา 

- เขียนแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

- สอดคลองกับรูปแบบการบูรณาการและกลุมวิชา
ตามแผนการเรียน 

- สอดคลองกับสภาพแวดลอม สังคม ทองถ่ิน และ
ตลาดแรงงาน 

- สอดคลองกับนโยบาย สอศ. และสถานศึกษา 
- ระบุชื่อหัวขอ/งาน/โครงการ 

- กําหนดหัวขอการสอน หัวขอยอย และเวลาที่ใช 
- กําหนดจุดประสงคท่ัวไปและเชิงพฤติกรรม 
- กําหนดเนื้อหาการเรียน   
- กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- กําหนดสื่อการเรียนรู 
- กําหนดเครื่องมือวัดประเมินผล 
- จัดทําแผนการเรียนรูของหนวยการเรียนรูท่ีเหลือ 

ขั้นตอนที่ 4 
กําหนดสมรรถนะของหัวขอ 

(Theme)/งาน/โครงการ (Project)  
- วิเคราะหงาน (Job Analysis) ของหัวขอ/งาน/
โครงการ 

- วิเคราะหงานเฉพาะ  (Task Analysis)  
- เขียนสมรรถนะของหัวขอ/งาน/โครงการ 
- กําหนดเกณฑการประเมิน 



 

การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

17

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมและตัวอยาง 
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แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    ประเภทวิชา………………………. 

สาขาวิชา…………………………………….สาขางาน……………………….. 
 

งาน/รายวชิา สมรรถนะ 
ภาคเรียนที่ 1 
1.งาน 
  

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  

ภาคเรียนที่ 2 
2.งาน 
  

2.1  
2.2  
2.3  
2.4  

ภาคเรียนที่ 3 
3.งาน 
  

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  

ภาคเรียนที่ 4 
4.งาน 
  

4.1  
4.2  
4.3  
4.4  
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ตัวอยาง    แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ  และสมรรถนะงานอาชีพ 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546)    ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา  โลหะการ   สาขางาน   เชือ่มโลหะ 
งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่  1 
1. ชางปรับท่ัวไป 
2001-0001 
2001-0005 
2100-1001 
2100-1002 
2100-1004 
2100-1005 
2100-1007 

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 
วัสดุชางอุตสาหกรรม 
งานฝกฝมือ 
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 
งานเครื่องมือกลเบื้องตน 

1.1 จัดทําสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอร 
1.2 ดําเนินงานจัดการดานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
1.3 อานแบบ เขียนแบบชิน้สวนเครื่องมือกล 
1.4 เลือกใชวสัดุ อุปกรณในงานชางไดเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน 
1.5 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือ  

ทั่วไปและเครื่องมือกล 
1.6 เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เชื่อมแกส ตัดแกสแผน

เหล็กกลาเบื้องตน 
1.7 ขึ้นรูปและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผน

เบื้องตน 
ภาคเรียนที่  2 
2. ชางเชื่อมโลหะทั่วไป 
2001-0004 
2100-1003 
2100-1006 
2103-2104 

การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบือ้งตน 
งานเครื่องยนตเบื้องตน 
งานเชื่อมโลหะ 1 

2.1 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอม ในองคกรและชุมชน 
2.2 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
2.3 ตรวจสอบและบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนต 
2.4 เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เชื่อมแกส ตัดแกสแผน

เหล็กกลาเบื้องตน 
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ภาคเรียนที่  3 
3. ชางเชื่อมไฟฟา**** 
2103-2102 
2103-2103 
2103-2107 
2103-2123 

เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1 
โลหะวิทยาเบือ้งตน 
งานเชื่อมโลหะ 2 
งานโครงสราง 

3.1 อานแบบ เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 
3.2 ตรวจสอบสมบัติของโลหะและปรับปรุงสมบัติ

ของโลหะดวยความรอน 
3.3เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กตอชนบากรองว ี
3.4 อานแบบ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการเชื่อม

โครงสรางตามขอกําหนดมาตรฐาน 
งาน/รายวชิา สมรรถนะ 

ภาคเรียนที่  4 
4. ชางเชื่อมพิเศษ 
2103-2108 
2103-2109 
2103-2112 
2103-2114 
2103-2121 

งานเชื่อมโลหะ 3 
งานเชื่อมโลหะ 4 
คณิตศาสตรชางเชื่อม 
วัสดุชางเชื่อม 
งานทดสอบวัสดุ 

4.1 คํานวณหาคาตางๆ ในงานชางเชื่อมโลหะและงาน
ทางกล 

4.2ทดสอบและเลือกใชวัสดชุางเชื่อมตามลักษณะและ
ประเภทงาน 

4.3 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาตอชน
บากรองว ี

4.4 เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอน เหล็กกลาไรสนิม 
อะลูมิเนียมดวยการเชื่อมทิก มิกและแม็ก 

4.5 ตรวจสอบ ทดสอบแนวเชื่อมแบบทําลายและไม
ทําลายสภาพ 
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ภาคเรียนที่  5  
5. ชางโลหะแผน 
2001-0002 
2101-0003 
 
2103-2102 
2103-2105 
2103-2122 

การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต 
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 
งานระบบทอระบายอากาศ 

5.1 ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม 
5.2 จัดบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 
5.3 อานและเขยีนแบบแผนคลี่ การกําหนดสัญลักษณ

และมาตรฐานงานเชื่อมในแบบงานเชื่อม 
5.4 ดําเนินงานผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ 
5.5 จัดทําระบบสงและระบายอากาศในอุตสาหกรรม

และที่พักอาศยั 
ภาคเรียนที่  6  
6. ชางผลิตภัณฑโลหะ 
2103-2125 
2103-2106 
2103-2118 
2103-2113 
2103-2115 

เทคนิคการผลิต 
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2 
งานออกแบบผลิตภัณฑ 
งานสี 
งานชุบเคลือบผิวโลหะ 

6.1  ออกแบบผลิตภัณฑโลหะตามหลักการออกแบบ 
6.2  วางแผนการผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนและ

โลหะรูปพรรณ 
6.3  ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ 
6.4 ตกแตงผิวงานผลิตภัณฑดวยสีอุตสาหกรรม 
6.5 ชุบเคลือบผิวโลหะดวยทองแดง นกิเกิลและ

โครเมียม 
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แบบการจัดแผนการเรียน 
แผนการเรียน  หลักสูตร………………….ประเภทวิชา…………………………….. 

สาขาวิชา………. สาขางาน…………… 
ภาคเรียนที่ … ภาคเรียนที่ …. 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ    xx    นก.    1. หมวดวิชาสามัญ    xx     นก.   

xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 

    xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
    xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
 2.หมวดวิชาชีพ         xx  นก.    2.หมวดวิชาชีพ        xx   นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน     xx  นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน    xx   นก.   

xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx     
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx     
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx     
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx     

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    xx   นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    xx   นก.   
xxxx-xxxx xxxxxx xx xx xxxx-xxxx xxxxxx xx xx 

        
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน    xx   นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน    xx   นก.   
        
        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    xx  นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี   xx   นก.   
        
        
 4. กิจกรรม               xx   ชม..  xx  4. กิจกรรม                  xx  ชม.  xx 
        
 รวม  xx  รวม  xx 
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ตัวอยาง  
แบบการจัดแผนการเรียน 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1. หมวดวิชาสามัญ       4    นก.    1. หมวดวิชาสามัญ       8    นก.   
2000-1101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 2 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 2 2000-1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 3 

    2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 2 
    2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 
        
 2.หมวดวิชาชีพ         15  นก.    2.หมวดวิชาชีพ        12    นก.   
    2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน     15  นก.       2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน      6   นก.   

2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 3 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 3 
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 3 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 4 
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 4 2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 4 
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 2     
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 6     
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 4     
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 4     

 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา     6   นก.   
    2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1 6 12 
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน           นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน           นก.   
        
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี          นก.   
        
        
 4. กิจกรรม                     2  ชม..  2  4. กิจกรรม                      2  ชม.  2 
        
 รวม 19 32  รวม 19 34 



 

การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

24

 

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 

ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 
รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 

 1. หมวดวิชาสามัญ       7   นก.    1. หมวดวิชาสามัญ         8  นก.   
2000-120x กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 2000-120x กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 2 2 2 2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 2 
2000-140x กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 3 2000-150x กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 2 
2000-150x กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 2 2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 2 

    2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 
        
 2.หมวดวิชาชีพ               นก.    2.หมวดวิชาชีพ               นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           นก.       2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           นก.   
        
        
        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา      4   นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           นก.   

2103-2102 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 1 2 4     
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องตน 2 4     

        
        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน      8  นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน     10  นก.   

2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2 6 12 2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3 3 6 
2103-2123 งานโครงสราง 2 4 2103-2109 งานเชื่อมโลหะ 4 3 6 

    2103-2112 คณิตศาสตรชางเชื่อม 2 2 
    2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 4 
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี          นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี      2  นก.   
    2103-2114 วัสดุชางเชื่อม 2 3 
        
 4. กิจกรรม                      2  ชม.  2  4. กิจกรรม                      2  ชม.  2 
        
 รวม 19 35  รวม 20 33 
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แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี  พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 2546)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ 
ภาคเรียนที่ 5 ภาคเรียนที่ 6 

รหัส รายวิชา นก. ชม. รหัส รายวิชา นก. ชม. 
 1. หมวดวิชาสามัญ       1    นก.    1. หมวดวิชาสามัญ       1    นก.   

2000-120x กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 2000-120x กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 
        
        
        
        
 2.หมวดวิชาชีพ               นก.    2.หมวดวิชาชีพ               นก.   
    2.1 วิชาชีพพื้นฐาน     4    นก.       2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           นก.   

2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 3     
2101-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลติ 2 3     

        
        
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา    5    นก.    2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           นก.   

2103-2102 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 2 2 4     
2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 3 6     

        
 2.3 วิชาชีพสาขางาน           นก.    2.3 วิชาชีพสาขางาน      4  นก.   
    2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2 3 6 
    2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ 1 2 
        
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     2  นก.    3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   นก.   

2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ 2 4 2103-2113 งานสี 2 4 
    2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 4 
    2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 3 
        
 4. กิจกรรม                      2  ชม.  2  4. กิจกรรม                      2  ชม.  2 
        
 รวม 12 24  รวม 11 23 
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 
 

ชื่อหัวของาน  (Job Title)……………………….ภาคเรยีนท่ี…………………………………. 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
 
 
 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

   
 
 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

   
 
 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 
 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 
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ตัวอยาง 
แบบกําหนดหัวขอ (Theme)/งาน/โครงการ(Project)  และกําหนดสมรรถนะของงาน 

 

ชื่อหัวของาน  (Job Title)  โครงการสรางโรงรถโครงสรางเหล็ก        ภาคเรียน   ที่  3………. 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job  description) 
 จัดดําเนินการสรางโรงรถที่เปนโครงสรางเหล็ก โดยเริ่มตั้งแตเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
เขียนแบบสั่งงาน เขียนรายการวัสดุอุปกรณ  ชนิด ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปนภาษาอังกฤษ กําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน ประมาณราคา ตัด ประกอบ เชื่อม ตดิตั้งและมุงหลังคา สรุปรายงานผล
การดําเนินงานเปนภาษาไทยและอังกฤษ 
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 1. เขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 

สมรรถนะ 
Competency 

เกณฑการประเมิน 
Assessment/Preferment Criteria 

หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 
Topic/Subject 

1.1 เขียนโครงการสรางโรงรถ 
 
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานสราง
โรงรถ 

1.1 โครงการสรางโรงรถมี
องคประกอบครบตาม
ขอกําหนด 

1.2 แผนปฏิบัติงานมีองคประกอบ
ครบ ดําเนินงานไดจริง 

- เร่ืองการเขียนโครงการ วิชา
ภาษาไทย 

- เร่ืองลําดับขั้นประกอบ
โครงสราง วิชางานโครงสราง 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2. เขียนแบบสั่งงานโครงรถ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
2.1 เขียนรูปดานของโครงสราง
โรงรถ 
2.2 เขียนรายการวสัดุ อุปกรณ 

2.1 รูปดานพรอมขนาดถูกตอง
ครบองคประกอบตามกําหนด 

2.2 รายการวัสดุ อุปกรณถูกตอง
ครบถวน 

- เร่ืองการเขียนแบบสั่งงาน วิชา
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 3. กําหนดชนดิขนาดลักษณะแนวเชื่อม 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
3.1 กําหนดตําแหนงทีจ่ะเชื่อม 
3.2 กําหนดชนิด ขนาดรอยเชื่อม 
3.3 เขียนสัญลักษณรอยเชื่อมลง
ในแบบสั่งงาน 

3.1 แนวเชื่อมถูกกําหนดตําแหนง
ชนิด ขนาด ลงในโครงสราง
ถูกตองครบตามการคํานวณ 

3.2 แบบสั่งงานลงสัญลักษณงาน
เชื่อมถูกตอง  

- เร่ืองการกําหนดแนวเชื่อมใน
โครงสราง วิชางานโครงสราง 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 4. กําหนดวัสดุอุปกรณ  ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
4. กําหนดรายการวัสดุอุปกรณ  
ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปน
ภาษาอังกฤษ 

4.1 รายการวัสดุ อุปกรณ ขนาด
ลักษณะแนวเชื่อมเขียนเปน
ภาษาอังกฤษถกูตองทุกคํา 

- เร่ืองการเขียนศัพทอุปกรณ  
วัสดุ ลักษณะแนวเชื่อม 
โครงสราง  วิชาภาษาอังกฤษ 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   5. ประมาณราคางาน 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
5.1 แยกรายการวัสดุ อุปกรณ 
 
5.2 คํานวณคาแรงงาน 
5.3 คํานวณคาใชจายการ
ดําเนินงาน 

5.1 รายการวัสดุ อุปกรณมีขนาด 
จํานวนและราคาถูกตอง 

5.2 รายการระยะเวลาการทํางาน 
คาแรง และคาใชจายในการ
ดําเนินงานถูกตองครบถวน 

- เร่ืองการเขียนแบบสั่งงาน วิชา
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1 

- เร่ืองการประมาณราคา วิชา
งานโครงสราง 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)    6. ตัด ประกอบ เชือ่ม ติดตั้ง 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
6.1 เตรียมงาน ประกอบติดตัง้
เครื่องมือ อุปกรณ วัสด ุ

6.2 ตัดวัสดุตามแบบ 
 
6.3 ทําอุปกรณชวยงาน 
 
6.4 เชื่อมประกอบสวนประกอบ 
6.5 ขึ้นเสา ประกอบ
องคประกอบโครงสราง มุง
หลังคา 

6.6 ทาสีโครงสราง 

6.1 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดขุอง
งานโครงสรางเตรียมมาครบ 

6.2 วัสดุที่แปรรูปมาไดขนาด
จํานวนตามแบบ 

6.3 อุปกรณจบัยึดงานใชไดตาม
ลักษณะงานและสะดวก 

6.4 โครงหลังคาแข็งแรง ชนดิ 
ลักษณะ ตําแหนง แนวเชื่อม
ถูกตองตามแบบ 

6.5 โครงสรางประกอบไดตาม
แบบ แข็งแรงเรียบรอย 

6.6 สีของโครงสรางทาไดตาม
ขอกําหนดและเรียบรอย 

- เร่ืองการเชื่อมรอยเชื่อมฉาก
และรอยเชื่อมแบบรอง วิชา
งานเชื่อมโลหะ 2 
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)   7. รายงานผลการดาํเนินโครงการ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
7.1 เขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

7.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
ถูกตอง ครบถวน 

เร่ืองการเขียนรายงานโครงการ 
วิชาภาษาไทย 

งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)  8. รายงานผลการดาํเนินโครงการเปนภาษาอังกฤษ 
สมรรถนะ 

Competency 
เกณฑการประเมิน 

Assessment/Preferment Criteria 
หัวขอ/รายวิชาท่ีบูรณาการ 

Topic/Subject 
8.1 เขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการเปน
ภาษาอังกฤษ 

8.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
เปนภาษาอังกฤษถูกตอง 
ครบถวน 

เร่ืองการเขียนรายงานโครงการ 
วิชาภาษาอังกฤษ 
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
บูรณาการวิชา เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1  งานเชื่อมโลหะ 2  งานโครงสราง   หนวยท่ี       
  ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ  สอนครั้งท่ี  
ชื่อหนวย   งานบูรณาการอาชีพงานเชื่อมไฟฟา     จํานวน  84  ชม. 
 

หัวขอเร่ือง 
 หนวยที่    งานบูรณาการอาชพีงานเชื่อมไฟฟา 
  ลักษณะงานแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักดงันี้ 
   1. โครงงานผลิตภัณฑ  2. โครงงานวิชาชีพ 
โดยมีหวัขอเร่ืองที่จะสอนดงันี้ 

รายการสอน ทฤษฎี (ชม.) ปฏิบตัิ (ชม.) 
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 3 
2. การเขียนแบบสั่งงานงานผลิตภัณฑ 1 7 
3. การกําหนดชนิดขนาดลักษณะแนวเชื่อม 1 3 
4. การกําหนดรายการวัสดุอุปกรณ  ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปน

ภาษาอังกฤษ 
1 3 

5. การประมาณราคางาน 1 7 
6. การตัด ประกอบ เชื่อม ติดตั้งงานผลิตภณัฑตามแบบ 2 46 
7. การเขียนรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ 1 3 
8. รายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาอังกฤษ 1 3 

รวม 9 75 
 

สาระสําคัญ 
 การศึกษาและปฏิบัติงานอาชีพนั้น การจัดทํางานประยกุตในลักษณะโครงงานที่ประกอบอาชีพ
จริง เร่ิมตั้งแตวางแผน ดําเนนิงานจัดทําโครงงานสรางผลผลิตและสรุปผลการทํางานในลักษณะของการ
ทํางานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะงานอาชีพ ทักษะ
กระบวนการตางๆ รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมโดยใชประสบการณตรง 
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จุดประสงคการเรียน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
  เพื่อใหนักเรยีนไดบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพื้นฐานและวชิาชีพเฉพาะใน
งานเชื่อมโลหะมาประยกุตใชในการสรางสรรคผลงานในอาชีพชางเชือ่มไฟฟา 
 
 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
  หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ลว นักเรียนสามารถ 
 1. อธิบายหลักการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน  
 2. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงานและนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. อธิบายหลักการเขียนแบบสั่งงาน 
 4. เขียนแบบสัง่งานผลิตภัณฑที่จะทําและรายการวัสดุ อุปกรณ 
 5. กําหนดชนดิขนาดลักษณะแนวเชื่อมในโครงสรางของผลิตภัณฑ 
 6. กําหนดรายการวัสดุอุปกรณ  ขนาด ลักษณะแนวเชื่อมเปนภาษาอังกฤษ 
 7. ประมาณราคางานผลิตภัณฑ 
 8. จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณชวยงาน ตัด ประกอบ เชื่อม ตดิตั้งและทาสีงานผลิตภัณฑ 
 9. เขียนรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ 
 10. เขียนรายงานผลการดําเนินโครงการเปนภาษาอังกฤษ 
 

ครุภัณฑ / เคร่ืองมือ / วัสดุ - อุปกรณ 
 ขึ้นอยูกับผูเรียนจะจัดทํางานอะไร 
 

กิจกรรมการเรียน 
 1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยาง
โครงการของจริง 

1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู 
ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนิน
โครงการ การประเมินผลงาน แนะนําและใหตวัอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

1.3 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนใหผูเรียนศกึษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงานหรือชุด
การเรียน ส่ือโสตทัศนแลวทาํแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทบทวนบทเรียนใหม 



 

การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ 

32

1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมือ่ผูเรียน
ตองการ 

1.5 การประยกุตใช โดยใหใบมอบงานแกผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอ
โครงการที่กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแต 
ระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคาํแนะนํา
เมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ะประเมินงานโครงการ 
รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมนิและแกไขขอบกพรอง 

1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรมนักเรียนขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อ
ผูเรียนตองการ 

 2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวธีิการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปน

ผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดู
ตัวอยางงานโครงการลักษณะตางๆ 

2.3 จัดกลุมกันศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และ เรียนจากชุดการ
เรียนและสื่อการเรียนตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกทํางานที่สนใจ 

2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตัิงานหรือชุดการเรียน ส่ือโสตทัศน
แลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทําการทบทวนบทเรียนใหม หากมีปญหา
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.5 การประยกุตใช โดยศึกษาใบมอบงาน  ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เร่ิมตั้งแต ระบุปญหา 
ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง หากมี
ปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดาํเนินงาน รวมกับผูสอนกําหนด
หัวขอที่จะประเมินงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไข
ขอบกพรอง หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพือ่นในกลุม 
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สื่อการเรียน 
 1.  ตําราเรื่องงานเชื่อมโลหะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  ชุดสื่อการเรียนเรื่องงานเชื่อมโลหะ 
 3.  ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานชางเชื่อมโลหะ 
 4.  คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย 
 5.  คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 
 5.  ตัวอยางชิน้งานของจริง 
 6.  อุปกรณเครื่องมืองานเชื่อม 
 
งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 
 1.  ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่อง 
  1.1  ตําราเรื่องงานเชื่อมโลหะทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  1.2 ตําราเรื่องงานเขียนแบบเชื่อมโลหะและงานโครงสราง 
  1.3  ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานชางเชื่อมโลหะ 
  1.4  คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ  
  1.5  คูมือศัพทและการเขยีนรายงานภาษาอังกฤษ 
  1.6  มาตรฐานตางๆ ในงานเชื่อมและงานทดสอบชางเชื่อม 
 2.  จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
 3.  จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน 
 4.  รายงานและนําเสนอโครงงานรวมทั้งรวมกับเพื่อน ผูสอนประเมินโครงงาน 
 
การประเมินผล 
 1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน 
 2.  ครูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน และวสัิยชาง 
 3.  ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิ้นงานสําเรจ็ 
 4.  ผูเรียนรวมกันพรอมกับผูสอนตรวจประเมินโครงงาน 
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ตัวอยาง เกณฑการประเมินผลโครงการ 
 

1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)        15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 3 คะแนน 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 2 คะแนน 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 10 คะแนน 
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)        20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.2 การใชเครือ่งมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 5 คะแนน 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน 
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)        65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต  40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 10 คะแนน 
  - คุณภาพ 10 คะแนน 
  - ปริมาณ 10 คะแนน 
  - ประโยชนใชสอย 10 คะแนน 
 3.2 การนําเสนอโครงงาน 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 10 คะแนน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 15 คะแนน 
 
      รวม    100 คะแนน 
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ตัวอยาง  แบบประเมนิแผนงาน 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมนิโดยใช √ ลงในชองที่ตองการ 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ 

1. ช่ือโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมาย 
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุสมผล 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได 
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได 
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได 
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนนิงานเหมาะสม 
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชดัเจนปฏิบัติได 
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการ 
10.ความยากงายของงานที่สมกับคนในกลุม 
 

    

รวม     
 
หมายเหตุ  การใหคะแนน  ดีมาก =  1.0 คะแนน   ดี =  0.7 คะแนน  พอใช =  0.5 คะแนน 
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ตัวอยาง แบบประเมนิโครงการ 
ช่ือโครงการ......................................................... 

ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนคน.................ระยะเวลา............. 
คําชี้แจง ครู เจาของโครงการและเพื่อนักศึกษารวมกันประเมนิโครงการ 

คะแนน ท่ี รายการประเมิน 
เต็ม ได 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

ขั้นการวางแผนงาน (Planing) 15 คะแนน 
 1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับคนในกลุม 
 1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวชิาชีพ 
 1.3 ความสมบูรณของแผนหรือตัวโครงการ 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน 
 2.1 การจัดเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพยีงพอ 
       หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ 
 2.2 การใชเครือ่งมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม 
       หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 
 2.3 การควบคมุการทํางานใหเปนไปตามแผน 
       หรือการจดักระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 
 2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 
 
ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)  65 คะแนน 
 3.1 การประเมนิผลผลิต 40 คะแนน 
  - รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 
  - คุณภาพ 
  - ปริมาณ 
  - ประโยชนใชสอย 
 3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน 
  - เอกสารประกอบโครงงาน 
  - วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 
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ตัวอยาง    แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส   2103-2107  ชื่อวิชา      งานเชื่อมโลหะ 2  6 (12) 
ระดับชั้น  ปวช.   สาขาวิชา   โลหะการ  ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ  240   ชั่วโมง 
 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเชื่อม 
2. เพื่อใหมีความเขาใจสมบัติและความสามารถในการเชื่อมของวัสดุ ขอบกพรองในงานเชื่อม 

หลักการอานและเขียนสัญลักษณในงานเชื่อม 
3. เพื่อใหสามารถใชเทคนิคการเชื่อมแนวซึมลึก (Root Pass) แนวเติม (Hot Pass) และแนว    

ทับหนา (Cover Pass)  
4. เพื่อใหสามารถเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาตอชนบากรองวีทาเชื่อม 1G (PA)  

2G(PB) 3G (PF/PD) 4G (PE)  ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐาน 
5. เพื่อใหสามารถตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตาและการดัดงอตามมาตรฐานงานเชื่อม 
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยและตรงตอเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักความปลอดภัยในการเชื่อมตามมาตรฐาน 
2. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติและความสามารถในการเชื่อมของวัสดุ ขอบกพรองในงานเชื่อม 
3. ระบุสัญลักษณและสวนตาง ๆ ของรอยเชื่อมมุม (Fillet Weld) รอยเชื่อมรอง (Groove Weld)  
4. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กตอชนบากรองวี 1G(PA) 2G(PB) 3G(PF/PD) 4G 
5. ตรวจสอบจุดบกพรองแนวเชื่อมดวยสายตาและการดัดงอแนวเชื่อมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม สมบัติและความสามารถในการเชื่อมของ
ช้ินงานและลวดเชื่อมชนิดตางๆ สัญลักษณในงานเชื่อม สวนตางๆ ของรอยเชื่อมมุมและรอยเชื่อมรอง 
ชนิดของลวดเชื่อม การอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure 
Qualification Record) จุดบกพรองในงานเชื่อม เทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตา
และการดัดงอ งานเชื่อมไฟฟาเหล็กแผนตอชนบากรองวี ทุกทาเชื่อมดวยลวดเชื่อมเซลลูโลสและเบสิก 
(Cellulose and Basic Electrode) โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 
 

จํานวนคาบ หนวย
ท่ี ชื่อหนวย / หัวขอการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 

6. 

งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมมุ 
 - เชื่อมรอยตอตัวที ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ 
 
งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมรอง 
- งานเชื่อมรอยตอชน ทาราบ, ทาตั้งเชื่อมขึ้น, ทาตั้งเชื่อมลง,
ทาระดับ, ทาเหนือศีรษะ 
 
งานเชื่อมทิก (TIG) แผนเหล็กกลาคารบอน 
- งานเชื่อมทิก แผนเหล็กกลา เดินแนวทาราบ, รอยตอชน ทา
ราบ,ตอรูปตัวที ทาระดับ 
 
งานเชื่อมแม็ก (MAG) แผนเหล็กกลาคารบอน 
- งานเชื่อมแมก็ แผนเหล็กกลาคารบอน เดินแนวทาราบ, ตอ
ชน ทาราบ, ตอรูปตัวทีทาระดับ 
 
งานบูรณาการชางเชื่อมไฟฟา 
 
การประเมินผลการเรียน 

3 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
2 

33 
 
 

92 
 
 
 

21 
 
 
 

21 
 
 
 

46 
 
 

36 
 
 

96 
 
 
 

24 
 
 
 

24 
 
 
 

48 
 

12 
 รวม   240 
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หนวยการสอนปฏิบัติ 

 

รหัส   2103-2107  ชื่อวิชา      งานเชื่อมโลหะ 2  6 (12) 
 
 

 หนวยท่ี   ชื่อหนวย    จํานวนคาบ 
 

    1      งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมมุ    36 
 

    2  งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมรอง    96 
 

    3  งานเชื่อมทิก (TIG) แผนอะลูมิเนียม    24 
 

    4  งานเชื่อมแม็ก (MAG) แผนเหล็กกลาคารบอนต่ํา   24 
 

    5  งานบูรณาการชางเชื่อมไฟฟา     48 
 

   สอบปลายภาค       12 
 

      รวม   240 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน 
รหัส   2103-2107  ชื่อวิชา      งานเชื่อมโลหะ 2  6  (12) 

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง ลําดับ 
ที่ ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม) 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมมุ 
1.1 หลักการและวิธีการเชื่อมแนวเชื่อมมุม 

1.1.1 ความปลอดภยัในงานเชื่อม 
1.1.2 การเตรียมเครือ่งมือและชิ้นงานเชื่อม 
1.1.3 เทคนิคการเชือ่มแนวเชื่อมมมุ 
1.1.4 การทดสอบงานเชื่อมฟลเล็ต 

1.2 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลา
คารบอนรอยตอตัวที ทาตั้งเชือ่มขึ้น 
1.3 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลา
คารบอนรอยตอตัวท ีทาตั้งเชือ่มลง 
1.4 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลา
คารบอนรอยตอตัวที ทาเหนอืศีรษะ 
งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมรอง 
 

2.1 หลักการและวิธีการเชื่อมแนวเชื่อมรอง 
2.1.1 การเตรียมเครื่องมือ และชิ้นงานเชื่อม 
2.1.2 เทคนิคการเชื่อมแนวเชือ่มรอง 
2.1.3 การทดสอบงานเชื่อมแบบรอง 
2.1.4 การอาน WPS และการบันทึก PQR 

2.2 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลา
คารบอนต่ํารอยตอชนบากงานรูปตัววี ทาราบ 
2.3 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลาคารบอน
ต่ํารอยตอชนบากงานรูปตัววี ทาตั้งเชื่อมขึน้-ลง 
2.4 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลา
คารบอนต่ํารอยตอชนบากงานรูปตัววี ทาระดับ 
2.5 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลาคารบอน
ต่ํารอยตอชนบากงานรูปตัววี ทาเหนือศีรษะ 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 

 
 
 
 
 
 

21 
 

33 
 

15 
 

15 

 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (ตอ) 
รหัส   2103-2107  ชื่อวิชา      งานเชื่อมโลหะ 2  6  (12) 

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง ลําดับ 
ที่ ชื่อหนวย 

ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม) 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

6. 

งานเชื่อมทิก (TIG) แผนเหล็กกลาคารบอน 
3.1 หลักการและวิธีการเชื่อมทิกแผนเหล็กกลาคารบอน 

3.1.1 หลักการของกระบวนการเชื่อมทิก 
3.1.2 ความปลอดภัยในการเชือ่ม 
3.1.3 การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ 
3.1.4 เทคนิคการเชื่อมแนวเชื่อมรองและมุม 

3.1 งานเชื่อมทิกแผนเหล็กกลาเดินแนวทาราบ 
3.2 งานเชื่อมทิกแผนเหล็กกลาตอชน ทาราบ 
3.3 งานเชื่อมทิกแผนเหล็กกลาตอตัวทีทาระดับ 
 
งานเชื่อมแม็ก (MAG) แผนเหล็กกลาคารบอนต่ํา 
4.1 หลักการและวิธีการเชื่อมแม็ก แผนเหล็กกลาคารบอน
ต่ํา 

4.1.1 หลักการของกระบวนการเชื่อมมิกและแม็ก 
4.1.2 ความปลอดภัยในการเชือ่มมิกและแม็ก 
4.1.3 การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณแม็ก 
4.1.4 เทคนิคการเชื่อมรองและมุมแม็ก 

4.2 งานเชื่อมแม็กแผนเหล็กกลาเดินแนวทาราบ 
4.3 งานเชื่อมแม็กแผนเหล็กกลาตอชน ทาราบ 
4.4 งานเชื่อมแม็ก แผนเหล็กกลาตอรูปตัวที ตอเกย ทา
ระดับ 
4.5 งานเชื่อมแม็ก แผนเหล็กกลาคารบอนต่ํา ตอรูปตัวที ตอ
เกย ทาตั้งเชื่อมข้ึน-ลง 
 
งานบูรณาการชางเชื่อมไฟฟา 
 
การประเมินผลการเรียน 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
4 
4 
 
 
- 
 
 
 
 
 
4 
5 
4 
 
4 
 
 

48 
 

12 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
 
 
- 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

12 
รวม 240 
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ตัวอยาง     แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา 
รหัส   2103-2107 ชื่อวิชา      งานเชื่อมโลหะ 2 6   (12)    สอนครั้งท่ี  1 - 3 
หนวยท่ี     1 ชื่อหนวย งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมมุ  จํานวน  240 ชม. 
 
 

เร่ือง/งานทีป่ฏบิัต ิ

 หนวยที่ 1 ประกอบดวยหัวขอเร่ืองตอไปนี้ 
 1. งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมมุ 
  1.1 หลักการและวิธีการเชื่อมแนวเชื่อมมุม 

1.2 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลาคารบอน รอยตอตัวที ทาตั้งเชื่อมขึ้น 
  1.3 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลาคารบอน รอยตอตัวที ทาตั้งเชื่อมลง 
  1.4 งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เหล็กกลาคารบอน รอยตอตัวที ทาเหนือศีรษะ 
 

สาระสําคัญ 
 การเชื่อมอารกดวยลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมุมนั้น จะใชเทคนิคการเชื่อมที่แตกตางกันไปใน
ตําแหนงทาเชือ่มตางๆ ซ่ึงตองศึกษาและฝกปฏิบัติเปนเรื่องเฉพาะแตละตําแหนงทาเชื่อม นอกจากนั้น
การศึกษาเรื่องขอบกพรองตางๆ จะเปนขอมูลใหสามารถทําการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมไดเปนอยาง
ดี ซ่ึงจะทําใหสามารถเชื่อมงานไดอยางมคีุณภาพตอไป 
 

จุดประสงคการเรียนการสอน 
 จุดประสงคท่ัวไป 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมุม 
 2. เพื่อใหปฏิบตัิงานเชื่อมอารกดวยลวดหุมฟลักซ ตอตัวทีทาตั้งเชื่อมขึ้นได 
 3. เพื่อใหปฏิบตัิงานเชื่อมอารกดวยลวดหุมฟลักซ ตอตัวทีทาตั้งเชื่อมลงได 
 4. เพื่อใหปฏิบตัิงานเชื่อมอารกดวยลวดหุมฟลักซ ตอตัวทีทาเหนือศรีษะได 
 5. เพื่อใหใชเทคนิคการเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซแนวเชื่อมมุมไดอยางถูกตอง 
 6. เพื่อใหสามารถตรวจสอบคุณภาพแนวเชื่อมดวยสายตาและวิธีทําลายสภาพได 
 7. เพื่อใหมกีิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

 จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
 1. บอกหลักการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดในการเชื่อมอารกได 
 2. บอกปจจัยที่มีผลตองานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซได 
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 3. เตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด 
 4. ประกอบ ติดตั้ง ปรับ เครื่องมือ อุปกรณเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซได 
 5. บอกชนิด ลักษณะของรอยตอในงานเชื่อมได 
 6. บอกขั้นตอนการเตรียมงานไดถูกตอง 
 7. เตรียมงานสาํหรับเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซไดตามขั้นตอนที่กําหนด 
 8. บอกองคประกอบในการควบคุมแนวเชื่อมได 
 9. เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ แผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรูปตัวที ทาตั้งเชื่อมขึ้น-ลง ทาเหนือ

ศีรษะ ไดถูกตองตามขั้นตอน 
 10.ตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมดวยสายตาและแบบททําลายสภาพตามมาตรฐาน 
 11. แกไขขอบกพรองในการเชื่อมจนไดช้ินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 12. เก็บเครื่องมืออุปกรณไดตามขั้นตอนทีถู่กตอง 
 13. ทํางานดวยความมีวินัย รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
 

งานทีป่ฏิบตัิ (เนื้อหาสาระ) 
 หนวยท่ี 1. การเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแนวเชื่อมมุม 
คร้ังท่ี 1 เรียนรูและฝกปฏิบัติเชื่อมชิ้นงานรอยตอรูปตัวที ทาตั้งเชื่อมขึ้น   12  คาบ 
คร้ังท่ี 2 เรียนรูและฝกปฏิบัติเชื่อมชิ้นงานรอยตอรูปตัวที ทาตั้งเชื่อมลง   12  คาบ 
คร้ังท่ี 3 เรียนรูและฝกปฏิบัติเชื่อมชิ้นงานรอยตอรูปตัวที ทาเหนือศีรษะ  12  คาบ 
มีรายละเอียดดังนี ้
  1.1 การเตรียมเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ 
   1.1.1 อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงในการเชื่อมไฟฟา 
   1.1.2 เครื่องมืออุปกรณเชื่อม 
   1.1.3 การเตรียมอุปกรณการเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ 
  1.2 การเตรียมงานรอยตอเกยและรอยตอรูปตัวที 
   1.2.1 ลักษณะแนวเชื่อมมุม 
   1.2.2 ทาเชื่อม 
   1.2.3 ลําดับขั้นการเตรียมชิ้นงานเชื่อม 
  1.3 การเชื่อมแนวเชื่อมมุม รอยตอรูปตัวที ทาตั้งเชื่อมขึ้น-ลง ทาเหนือศีรษะ 
   1.3.2 การปรับกระแสไฟฟา 
   1.3.3 มุมลวดเชื่อม 
   1.3.4 การควบคุมระยะอารก 
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   1.3.5 การเดินแนวหรือสายลวดเชื่อม 
   1.3.6 ขอบกพรองและวิธีการแกไขในงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ 
    1) รอยเกย (Overlap) 
    2) รอยแหวงขอบแนว (Undercut)  
    3) เม็ดโลหะกระเด็นมาก (Excessive Spatter) 
    4) การหลอมลึกไมสมบูรณ (Incomplete Penetration) 
    5) รูพรุน (Porosity) 
  1.4 การตรวจสอบงานเชื่อมแบบฟลเล็ตตาม WPS ของมาตรฐานตางๆ 
   1.4.1 ขอกําหนด WPS งานเชื่อมแบบฟลเล็ตตาม มาตรฐาน ISO และ AWS 
   1.1.2 ลําดับขั้นการตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมแบบฟลเล็ต 
  1.5 การปฏิบัติเมื่อเลิกเชื่อม 
   1.5.1 ลําดับขั้นการปดเครื่องเชื่อม 
   1.5.2 ลําดับขั้นการเก็บทําความสะอาด 
 
คุรุภัณฑ/เคร่ืองมือ/วัสดุ-อุปกรณ 
 1. เครื่องเชื่อม AC, หรือ AC/DC 
 2. อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานเชื่อมไฟฟา 
 3. เหล็กแผนขนาด 10 - 12 × 50 × 150 ม.ม. 
 4. ลวดเชื่อมไฟฟา E6013 , E6010 , E7016 ขนาด ∅2.6 หรือ ∅3.2 ม.ม. 
 

กิจกรรมการเรียน 
 1. กิจกรรมครู 

1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ส่ือการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน ส่ือส่ิงพิมพตัวอยาง
โครงการของจริง แนะนํารายวิชา วิธีการเรยีน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชใบทดสอบกอน ทายชุดการเรียน เร่ืองงานเชื่อมอารกลวดหุม 
ฟลักซ แผนเหล็กกลาคารบอน ตอนที่ 1  แลวใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบตามใบเฉลย 

1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญ ประโยชน การใชงานของการเชือ่ม
ไฟฟาในอุตสาหกรรมแลวใชคําถามใหผูเรียนแสดงความเห็นเพื่อใหเกิดความสนใจ
บทเรียน 
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1.4 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนจดัเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง (ดูจากรายชื่อ
เอกสารทายแผนการสอนหนวยที่ 1) ส่ือโสตทัศน  ตัวอยางชิ้นงานของจริง 

1.5 แจกชดุการเรียน เร่ือง งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ แผนเหล็กกลาคารบอน ตอนที่ 1 ให
ผูเรียนศึกษาควบคูกับเอกสาร หนังสืออางอิงที่เตรียมไวสังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียน
ขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ 

1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและสาธิตการเชื่อม
ใหดูเมื่อผูเรียนตองการ 

1.7 ตรวจสอบขั้นตอนการศกึษาและฝกหดัเชื่อมของผูเรียนใหถูกตองและครบถวนรวมทั้ง
ตรวจสอบการตอบคําถามแตละหัวขอใหไดตามเกณฑทีชุ่ดการเรียนกําหนดแลวอนุญาต
ใหศึกษาและฝกหัดงานหวัขอตอไป 

1.8 การประยกุตใช โดยใหผูเรียน ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน  
1.9 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ะประเมินชิ้นงานรวมกับ

เพื่อนผูเรียนและผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง 
 

 2. กิจกรรมนักเรียน 
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด 
2.2 นําเขาสูบทเรียน  โดย ฟง คิดตามแลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสาํคัญ ประโยชน การใช

งานของการเชือ่มไฟฟาในอุตสาหกรรม และสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ 
2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน 
2.4 เขากลุมตามที่ครูจัดแบง 
2.5 การใหขอมูลหรือการสอน โดยศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา และเรียนจากชุด

การเรียน เร่ือง งานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ ตอนที่ 1 และสื่อการเรียนตาง ๆ 
2.6 เมื่อมีปญหาใหปรึกษาหรอืใหครูสาธิตใหด ู
2.7 ศึกษาขอมลูตามขั้นตอนของชุดการเรียนพรอมตอบคําถามในขอทดสอบทายบทเรียน

แลวใหครูตรวจอนุญาตใหศกึษาหวัของานตอไปทดลองและฝกปฏิบัตงิานตามขั้นตอน
ของชุดการเรียน 

2.8 ฝกหัดปฏบิัติงานซ้ําจนเกิดความชํานาญโดยหากมีปญหาใหขอคําแนะนําจากคร ู
2.9 แลวรวมกบัครูตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรองเมื่อฝกปฏิบัติงาน

เสร็จแตละขั้น 
2.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชใบทดสอบกอน/หลังเรียน ทายชดุการเรียน 
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2.11 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวมกับครูสรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรยีนโดยศึกษาเนือ้หาจากใบความรู ใบปฏิบัติงาน
หรือชุดการเรยีน ส่ือโสตทัศนแลวทําแบบทดสอบหากยงัทําไดไมครบทําการทบทวน
บทเรียนใหม หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม 

2.12 การประยุกตใช  ทํางานตามใบทดสอบทายชุดการเรียนเพื่อนําความรูทักษะที่ฝกมาใช
ในการทํางานตามใบทดสอบ 

2.13 รวมกับครูตรวจสอบ ประเมินชิ้นงานตามแบบประเมินใหคะแนนทายชุดการเรยีน 
2.14 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแลวนําไป

ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ใบความรูเร่ืองขอบกพรองของแนวเชือ่มและวิธีการแกไข 
 2.  ใบงานตอเกยทาระดับและใบงานตอตวัทีทาเหนือศีรษะ 
 3.  อุปกรณของจริงและตวัอยางชิ้นงานเชื่อม 
 4.  ใบความรูเร่ืองการตรวจสอบงานเชื่อมโลหะ 
 1. ตําราเรื่องงานเชื่อมโลหะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.1 เษก  ทองอุน  คูมือการเชื่อมโลหะโฮบารท. กทม.: หจก.เลิศวิลัยพาณิช  ธีระการพิมพ. 
2526 (หนา 9-19) 

1.2 สุชาติ  กิจพิทักษ  ทฤษฎแีละปฏิบัตงิานเชื่อมโลหะเบื้องตน. กทม.:  เม็ดทราย   พร้ินติ้ง. 
2541 (หนา 99,160-167,189-201) 

1.3 Baker Martha A.  TECHNICAL GUIDE FOR SHIELDED METAL ARC 
WELDING. Troy,Ohio Hobart Institute of Welding Technology. 1995.  (หนา 37-
39,74-76) 

1.4 Hobart Institute of Welding Technology. WELDING GUIDE. Troy,Ohio.1995 (P.4, 
17-18,23-25) 

1.5 Sacks Raymond J.  ESSENTIALS OF WELDING.  California. Bennett & 
McKnight Publishing Company. 1984. (P. 2-27,58-63) 

 2. ชุดการเรียน เร่ืองงานเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน 
 3. แผนภาพ หรือแผนโปรงใส เร่ืองการเชื่อมไฟฟา 
  4. ตัวอยางชิน้งานของจริง 
 5. เครื่องเชื่อม อุปกรณเครื่องมืองานเชื่อม 
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งานที่มอบหมาย / กิจกรรม 
 1.  ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียน เร่ือง งานเชือ่มอารกลวดหุมฟลักซ 
      แผนเหล็กกลาคารบอนต่ํา ตอนที่ 1 งานเชื่อมแนวเชือ่มมุม 
 2.  ฝกปฏิบัติงานเชื่อมรอยตอรูปตัวที ทาตัง้เชื่อมขึ้น ตามคําแนะนําจากชุดการเรียน 
 3.  ฝกปฏิบัติงานเชื่อมรอยตอรูปตัวที ทาเหนือศีรษะ ตามคําแนะนําจากชุดการเรยีน 
 4.  ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองชิ้นงานเชื่อม ตามคําแนะนําจากชดุการเรียน 
 5.  รายงานเรื่อง ที่เกี่ยวของกบังานเชื่อมรอยเชื่อมมุม 
 

การประเมินผล 
 1.  นักศึกษาตอบคําถามทายบทเรียนทั้ง 4 เร่ืองจนกวาจะตอบถูกทั้งหมด 
 2.  ครูใชขอสอบแบบเติมคําสั้นๆ ในชองวางเนื้อหาตามจดุประสงคเชิงพฤติกรรม 
     ประมาณ 15 - 20 ขอทดสอบนักศึกษาเมือ่จบหนวยการเรียน (ใบทดสอบหลังเรียน) 
 3.  ครูสังเกตและบันทึกพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน และวสัิยชางในการปฏิบัติงานแตละครั้ง 

3.1 ความตั้งใจในการเรียน การปฏิบัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานตามกฎระเบยีบดวยความปลอดภยั 
3.3 การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ – เครื่องจักรอยางถูกวิธี 
3.4 ปฏิบัติตัวในกลุมอยางเหมาะสมทั้งเปนผูนําและผูตามในกลุม 

 4.  นักศึกษารวมกับครูตรวจชิ้นงานสําเร็จ ตรวจลักษณะ, ขนาด, จุดเริ่มตน, จุดสุดแนว,  
     รอยตอแนวเชื่อมและขอบกพรองตางๆ ของแนวเชื่อม (งานจากใบทดสอบทายหนวย) 
 5.  ตรวจรายงานที่มอบหมาย 
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