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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของการศึกษาในมาตรา 4 ว่าเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน  
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจาก  
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (2542: 6) ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา โดยในการจัดการอาชีวศึกษาได้ระบุไว้ในมาตรา 20 ว่า “การจัดการ
อาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ  
หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  ซึ่งปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (2551:  3) เป็นกฎหมาย
หลักในการจัดการอาชีวศึกษา  โดยได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาว่า เป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยในมาตรา 6 ระบุว่า 
การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็น การจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษา 
ให้มีความรู้ความสามารถในการทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  โดยสามารถจัดการอาชีวศึกษาใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  
ใน 11 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม ประมง อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งทอ ในหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ ปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีความรู้ ความช านาญในทักษะ
วิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสม  
ตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ 
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พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่นและชุมชน  
(กรมอาชีวศึกษา, 2546: 1) ซึ่งในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่มีความหลากหลาย อาทิ การจัดการศึกษาในระบบปกติ (ในห้องเรียน) ระบทวิภาคี (ร่วมมือกับ  
สถานประกอบการ) การจัดการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น 
  ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการศึกษาในวงกว้าง สถาบันการศึกษา
ต้องปรับตัวโดยการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เรียนสามารถ “เข้าถึง” ในทุกพ้ืนที่ ทุกเวลา เพราะการจัดการเรียนการสอน 
ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการ 
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในลักษณะการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life Long Learning) ต่อไป 
  แต่การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ 
(Head On) ทักษะฝีมือ (Hand On) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Heart On) ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ (Head On) เท่านั้น 
ส าหรับทักษะฝีมือ (Hand On) จะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญ จึงจะสามารถใช้งาน
และแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาและประเมินผลตามหลักสูตรให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา 
 

3. การด าเนินการ 
  3.1 การเรียนรู้รายวิชา 
   1) ภาคทฤษฎี 
    ผู้สอนต้องด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาภาคทฤษฎีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ต้องรู้ และ ควรรู้  
โดยเนื้อหาที่ “ต้องรู้” ให้ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์
(Online) ในลักษณะสอนสด (Live) ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ และเนื้อหาที่“ควรรู้” 
ให้ผู้สอนจัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสม (On Demand) เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนอง และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
   2) ภาคปฏิบัติ 
    กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ประกาศให้งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพ่ือจัดกิจกรรม หากสถานศึกษามีความจ าเป็นต้องให้ผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา ให้ด าเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

โดยผู้สอนต้องด าเนินการวิ เคราะห์ เนื้อหาภาคปฏิบัติ  พิจารณาสมรรถนะที่ส าคัญ 
และต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบโมดูล มุ่งเน้น 
การแก้ปัญหา การก าหนดสถานการณ์ กรณีศึกษาและจัดการเรียนการสอนเป็นฐานการเรียนรู้ ที่มีการฝึกปฏิบัติ
แบบต่อเนื่อง (Block Course) โดยสถานศึกษาและผู้สอนต้องแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เข้าฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
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สอดคล้องกับจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด 
รวมทั้งปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
หรือผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสาธิต ในลักษณะสอนสด (Live) หรือสื่อจ าลองเสมือนจริง 
(Simulation) แบบออนไลน์ ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (On Demand) และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหารายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด ผู้สอนอาจน า
เนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสอนเสริมหรือบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้
แบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction) ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน ในภาคเรียนถัดไป 
  3.2 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถจัดหาสถานประกอบการให้ผู้เรียนฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพได้ ให้ด าเนินการจัดฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา หรือมอบหมายงานในลักษณะเป็นชิ้นงาน/โครงงาน  
หรือก าหนดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม ทดแทน 

การฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี สถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการได้ 
อาจปรับรูปแบบการจัดการศึกษาจาก ระบบทวิภาคี เป็น ในระบบได้ เพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาก าหนด 
  3.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ในรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 1 - 2 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 - 4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
หรือกิจกรรมที่สถานศึกษา/หรือสถานประกอบการจัด  ให้งดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา/หรือสถาน
ประกอบการ โดยปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอ่ืนที่ผู้ เรียนสามารถท าที่บ้านได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียน 
สามารถปฏิบัติได้ง่ายและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารขอให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
(นรด.) กระทรวงกลาโหม ก าหนด 
  3.4 การประเมินผลรายวิชา 
  1) ภาคทฤษฎี ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาแบบออนไลน์ 
  2) ภาคปฏิบัติ  ให้ผู้ สอนประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ ในแต่ละฐานการเรียนรู้   
ตามสมรรถนะที่ส าคัญและต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หรือประเมินผลแบบเขียนตอบ 
(Paper Pencil Test) ในลักษณะการล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหา การก าหนดสถานการณ์ 

หากสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า เนื้อหารายวิชาที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของผู้เรียน อาจให้ผู้สอน 
ขยายเวลาการตัดสินผลการเรียน  โดยให้น าเนื้อหาไปสอนเสริมหรือบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
แบบสหวิทยาการ  (Multidisciplinary Instruction) ที่เน้นโครงงานเป็นฐานกับรายวิชาอ่ืน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ประเมินผลรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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3.5 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1) ภาคทฤษฎี ให้คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใช้การประเมินแบบออนไลน์ทดแทน  
2) ภาคปฏิบัติ ให้คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ก าหนด 
  กรณีถูกห้ามใช้สถานศึกษาท ากิจกรรมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้สถานศึกษาด าเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  เพ่ือด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
4. แนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     (COVID - 19) 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้
สถานศึกษาที่ตั้งในเขตพ้ืนที่ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ
มาตรการ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบในชั้นเรียนหรือรูปแบบปกติในสถานศึกษาได้ สถานศึกษา
ต้องก าหนดให้ครูปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในลักษณะสอนสด (Live) ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้บรรลุจุดประสงค์รายวิชาที่เทียบเคียงกับการสอนในห้องเรียน มอบหมายงานและ
รับ-ส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานั้น  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและการลงมือท าด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู เพ่ือท าให้ผู้เรียน 
เกิดความช านาญ จึงจะสามารถใช้งานและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้  จึงเป็นความท้าทายของ 
การจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ยังคงคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
เพ่ือเป็นก าลังคนที่ส าคัญของประเทศต่อไป 
  การจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 
   4.1 การจัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
   ผู้สอนต้องด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาภาคทฤษฎีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ต้องรู้  และ ควรรู้   
โดยเนื้อหาที่ “ต้องรู้” ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  
(Online) และเนื้อหาที่“ควรรู้” ให้ผู้สอนจัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสม (On Demand) เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเอง ดังนี้ 
   1) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบออนไลน์  (Online) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสอนสด (Live) ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) การจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้บรรลุจุดประสงค์รายวิชาที่เทียบเคียงกับการสอนใน
ห้องเรียน มอบหมายงานและรับ-ส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
   การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
   - การเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่มีการวิเคราะห์
เนื้อหาตามหลักสูตรก าหนดเพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
   - การเรียนรู้เนื้อหาภาคทฤษฎีจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Courseware) ที่มี
การน าเสนอเนื้อหาวิชาการในรูปแบบของ Multimedia ที่ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
ท าให้บทเรียนมีความสวยงาม น่าสนใจ 
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   - การท ากิจกรรมเสริมการเรียน (Learning Activity) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านเครื่องมือสื่อสารภายในระบบ เช่น การท าการบ้าน (Assignment) การท าแบบทดสอบ (Pretest 
Posttest) และการท า Project เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง อีกทั้งร่วมแสดง 
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้  ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาการระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน  
หรือผู้เรียนด้วยกันเองผ่านเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มีอยู่ในระบบ เช่น Chat Room หรือ Web board ได้ 
   - การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน ตามตารางเวลา  
การส่งผลงาน และรายงานสถิติการเข้าเรียนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสัดส่วนที่ก าหนด 
   - การวัดผลและประเมินผลภาคทฤษฎี ครูผู้สอนจะด าเนินการทดสอบตามหน่วยการเรียน 
และด าเนินทดสอบปลายภาคเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Final Test) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Google Form 
หรือ Kahoot เป็นต้น 
  2) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ผู้สอนบันทึกการสอนไว้ล่วงหน้า (On Demand) น าเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ผู้ เรียนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีเนื้อหา สื่อการเรียนรู้   
และการประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน  และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
   4.2 การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
  1) การเรียนรู้เนื้อหาภาคปฏิบัติ โดยการเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา (Class Room 
Learning) ซึ่งครูผู้สอนในรายวิชาพิจารณาสมรรถนะและเนื้อหาภาคปฏิบัติที่ส าคัญ และต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบโมดูล มุ่งเน้นการแก้ปัญหา การก าหนด
สถานการณ์ กรณีศึกษาและจัดการเรียนการสอนเป็นฐานการเรียนรู้ ที่มีการจัดการเรียนแบบต่อเนื่อง  
(Block Course) ตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด  รวมทั้งแบ่งกลุ่มผู้ เรียนให้เข้าฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย ๆ  
สอดคล้องกับจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด 
รวมทั้งปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
มาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิดในแต่ละพ้ืนที่ก าหนด ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
หรือผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสาธิต ในลักษณะสอนสด (Live) หรือสื่อจ าลองเสมือนจริง 
(Simulation) แบบออนไลน์ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน (On Demand) และมีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
  2) การประเมินผลภาคปฏิบัติ ครูผู้สอนจะด าเนินการประเมินในระหว่างการเรียนรู้เนื้อหา
ภาคปฏิบัติ หรือเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติในแต่ละฐานการเรียนรู้ ตามสมรรถนะที่ส าคัญและต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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การสอนแบบสด 
(Live) 

การสอนแบบแห้ง 
(On Demand) 

-การใช ้Micro Soft Teams 

-วิดีโอ 

-สื่อน าเสนออิเล็กทรอนกิส ์

-เครื่องมือวัดผลออนไลน์ 

-e-Book  เนื้อหา 

วิธีการสอน 

สื่อการสอน 

การวัดประเมินผล 

เนื้อหา 

วิธีการสอน 

สื่อการสอน 

การวัดประเมินผล 

ส่งผ่าน Chat 

Video Conferrence 

Share Destop 
PowerPoint 

Kahoot  
Google Form 
 

ภาคปฏิบัต ิ แบ่งเนื้อหาออกเป็นฐาน 
การเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ที่๑........................ 
ฐานการเรียนรู้ที่๒........................ 
ฐานการเรียนรู้ที่๓........................ 
ฐานการเรียนรู้ที่.... ..................... 

สอนแบบกลุ่มย่อย เนื้อหา 

วิธีการสอน 

สื่อการสอน 

การวัดประเมินผล 

ใบงาน/ใบความรู้ 

Block Course 

สื่อของจริง 

ประเมินตามสภาพจิรง การวัดประเมินผลปลายภาคเรียน 

ตัดสินผลการเรียน 

สมรรถนะที่
ส าคัญและ

ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน

สถาน
ประกอบการ 

ต้องรู้ 

ควรรู้ เร่ืองที่............ 
Content....... 
...................... 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 

 

20001-1003 วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ             1-2-2 

(Business and Entrepreneurs) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น  และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยัน ประหยัดและอดทน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

2. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดท าแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
ผลการวิเคราะห์หลักสูตร 

รหัสวิชา 20001-1003 วิชาธรุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ( 1 - 2 - 2 ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 

จุดประสงค์รายวิชา 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

หน่วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผน
เป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ หลักการจัดการ
การเงิน หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่าง
ง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัย 
ในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยัน ประหยัดและอดทน 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
วางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ หลักการ
จัดการการเงิน หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน
และด าเนินงาน 
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการ
วางแผนและด าเนินงาน 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 
เป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 
การออมและการลงทุน ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผน
ทางการเงิน กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
และการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและ
การจัดท าแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้น 
ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 

1.ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

ภาคทฤษฎี 
ต้องรู้ ควรรู ้

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประกอบธุรกิจ 

- 

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการได้ 

2.การออมและการบริหารเงินทุน - เลือกประเภทของเงินทุน
ส าหรับธุรกิจเริ่มก่อตั้งได้ 
บอกแหล่งเงินทุนส าหรับการ
เริ่มก่อตั้งธุรกิจได้ 
บอกสถาบันทางการเงินใน
ประเทศไทยได้ 

3.การเพิ่มผลผลิตในองค์กร อธิบายการเพิ่มผลิตได้ - 
4.การตลาดส าหรับธุรกิจ 
และการเขียนแผนธุรกิจ 

วิเคราะห์แนวโน้นการแข่งขัน
ในตลาดธุรกิจขนาดย่อม 

เลือกส่วนประกอบประสม
ทางการตลาดได้ 

ก าหนดแผนการตลาดส าหรับ
ธุรกิจขนาดย่อมได้ 

- 

 ภาคปฏิบัติ 
สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

เขียนแผนธุรกิจได้ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 
 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ           1-2-2 

(Computer and Information for Careers)  
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการใช้

ระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูป และอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะงาน

อาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในฐานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. ใช้ระบบปฏิบัติการ ในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ 

(Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดท าเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง
ท าการเพ่ือการค านวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ  
ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบ 
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
ผลการวิเคราะห์หลักสูตร 

รหัสวิชา 20001-2001 วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ( 1 - 2 - 2 ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
 

 

จุดประสงค์รายวิชา 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

หน่วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูป 
และอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป
และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ลักษณะงานอาชีพ 
3 .  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
และความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมส าเร็จรูป และอินเทอร์เน็ต 
เพื่องานอาชีพ 
2. ใช้ระบบปฏิบัติการ ในการจัด
ส ภ า พแ วดล้ อ มแ ล ะ จั ด ส ร ร
ทรั พยากรต่ า ง  ๆ  บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 
3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
อาชีพตามลักษณะงาน 
4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
อินเทอร์เน็ต 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
คอมพิว เตอร์ และระบบสารสนเทศ 
เพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ
(Windows ห รื อ  Mac OS) ก า ร ใ ช้ 
โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจัดท าเอกสาร
ในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางท า
การเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงาน
อาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
ผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบใน
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงาน
อาชีพ 

 ภาคทฤษฎ ี
 ต้องรู้ ควรรู ้
1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อธิบายหลักการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได ้

เลือกลักษณะการใช้งานท่ี
เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ได้ 

จ าแนกองค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได ้

2. ระบบปฏิบัติการ แยกประเภทของระบบ 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได ้

เลือกใช้งานระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได ้

3. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า อธิบายประโยชน์ส าคญัของ
โปรแกรมประมวลผลค าได ้

- 

จ าแนกส่วนประกอบของ
โปรแกรมประมวลผลค าได ้

4. การใช้โปรแกรมตารางงาน อธิบายประโยชน์ส าคญัของ
โปรแกรมตารางงานได ้

- 

ประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง
งานให้เหมาะสมได ้

5. การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมลู อธิบายการใช้งานโปรแกรม
น าเสนอผลงานในงาน
อาชีพได้ 

- 

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 



11 

 
 

 

 

จุดประสงค์รายวิชา 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

หน่วย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ต้องรู้ ควรรู ้
   6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

อินเตอร์เนต็ 
เปรียบเทยีบข้อดีข้อเสยี
ของการใช้งานบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

อธิบายความส าคัญของ
ระบบอินเทอร์เนต็ต่องาน
อาชีพได้ 
ยกตัวอย่างการบริการบน
ระบบอินเทอร์เนต็ได ้

7. การสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ - บอกหลักการสืบค้นข้อมูล
บนระบบอินเตอร์เน็ตได ้

8. การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต - 
 

อธิบายการท างานของ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ได ้
บอกความแตกต่างของ
เว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมลไ์ด ้

9. จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ตามหลักจรรยาบรรณใน
งานอาชีพได้ 

อธิบายความรู้เกีย่วกับ
จริยธรรมในงานอาชีพได ้

 ภาคปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
1.สร้างเอกสารจากโปรแกรมประมวลผลค าในงานอาชีพได้ 
2.สร้างเอกสารจากโปรแกรมตารางงานในงานอาชีพได้ 
3. สร้างเอกสารจากโปรแกรมน าเสนอผลงานในงานอาชีพได้ 
4. สืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมเบราว์เซอร์บนระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
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ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 

 
20100-1005  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น           1-3-2 

 (Basic Electrical and Electronic Work) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 
 มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  
 2. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น  
 3. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งก าเนิด

ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ล าโพง อุปกรณ์
สารกึ่งตัวน า การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องก าเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
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ผลการวิเคราะห์หลักสูตร 

รหัสวิชา 20100-1005 วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ( 1 - 3 - 2 ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
จุดประสงค์รายวิชา 

 
สมรรถนะรายวิชา 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
หน่วย 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ 
การ เ ต รี ย มอุ ปก รณ์  ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ 
เลอืกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์  

1. ประกอบและตรวจสอบ   
    วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  
2. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุม   
    มอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น  
3. ต่อวงจรและตรวจสอบ   
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
    เบื้องต้น  

 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ฟ ฟ้ า 
และอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  
กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุม
มอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน 
ล าโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า การบัดกรี 
การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องก าเนิดสัญญาณ 
ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 ภาคทฤษฎี  

 ต้องรู้ ควรรู้ 

1. หลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อธิบายหลักความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

- 

2. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า - จ าแนกลักษณะของ
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าได้ 

3. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น อธิบายหลักการท างานของ
วงจรไฟฟ้าได้ 

ค านวณความสัมพันธ์ของ 
ค่าความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า
ตามกฎของโอห์มได้อย่าง
ถูกต้อง 

4. วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์เหมาะกับ
ลักษณะงานในวงจรไฟฟ้า 
แสงสว่างได้อย่างถูกต้อง 

อธิบายหน้าท่ีของอุปกรณ์ท่ีใช้
ในวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ 

5. การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น - อธิบายการท างานของ 
การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นได้ 

6. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อ
สายดิน 

เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
และการต่อสายดินได้อย่าง
ถูกต้อง 

เปรียบเทียบการท างาน
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า 
และการต่อสายดินได้ 

7. อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 

อธิบายการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 
อ่านค่า R L C ได้อย่างถูกต้อง 

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา 
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จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    ต้องรู้ ควรรู้ 

8. การใช้งานเครื่องมือวัดเบื้องต้น  อธิบายหลักการท างานของ
เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ได้ 

9. การประกอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

จ าแนกอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประกอบวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 

ล าดับขั้นตอนการบัดกรีได้ 

 ภาคปฏิบัติ 

สมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

1. ประกอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่างถูกต้อง 

2. ทดสอบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างได้ 

3. วัดทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ 

4. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. บัดกรีอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 

6. ทดสอบการท างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์จาก
แผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
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5. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
มาเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ในสถานศึกษาได้ตามปกติ ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องพัฒนารูปแบบหรือ
ก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 1-2 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4 กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม หรือกิจกรรมที่สถานศึกษา/หรือสถานประกอบการจัด ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก าหนด โดยให้สถานศึกษาจัด ในลักษณะการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ เรียน (Life Style Activity) ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก 
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดังนี้ 
  5.1 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
   การด าเนินกิจกรรมหลักของชมรมวิชาชีพ 
    1) การพัฒนาวิชาชีพ 
    2) การส่งเสริมธุรกิจ และออมทรัพย์ 
    3) การเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า 
    4) การพัฒนาทักษะชีวิต 
    5) การพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
  5.2 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  เป้าหมายที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น“คนดีและมีความสุข” 
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การเข้าร่วมประชุมออนไลน์สมาชิก อวท.ของสถานศึกษา,  
การเลือกตั้งนายก อวท. แบบออนไลน์, การเลือกประธานชมรมวิชาชีพแบบออนไลน์, การเลือกหัวหน้าห้อง  
แบบออนไลน์, จิตอาสาหรือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความยากล าบากในชุมชน แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสม
เพ่ือน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 
 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การเข้าร่วมประชุมออนไลน์สมาชิก อวท. หรือ 
อกท. ของสถานศึกษา 

-แบบลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 

การเลือกตั้งนายก อวท. แบบออนไลน์ 
 

-แบบลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 

การเลือกประธานชมรมวิชาชีพแบบออนไลน์ 
 

-แบบลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 

การเลือกหัวหน้าห้องแบบออนไลน์ 
 

-แบบลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 

การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความยากล าบากในชุมชน -ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 
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แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การออกก าลังกาย, การร้องเพลงคาราโอเกะหรือบนสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ Tiktok, การเล่นดนตรี แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมและเพ่ือน าไปประเมินกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การออกก าลังกาย 
 

-ภาพถ่าย 
-บันทึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

การร้องเพลงคาราโอเกะหรือบนสื่อสังคมออนไลน์ 
อาทิ Tiktok 

-ภาพถ่าย 
-คลิปวิดิโอ 

การเล่นดนตรี -ภาพถ่าย 
-คลิปวิดิโอ 

 
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การบันทึกบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน, การบริจาคโลหิต,  
การบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์, การบริจาคสิ่งของ, การท างานบ้าน, การดูแลบิดามารดา
และบุพการี แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมเพื่อน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 
 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การบันทึกบัญชีครัวเรือนและการออมเงิน สมุดบัญชีครัวเรือน 
การบริจาคโลหิต สมุดบันทึกการบริจาคโลหิต 
การบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ 

ใบรับบริจาค/ใบอนุโนทนาบัตร 
 

การบริจาคสิ่งของ ใบรับบริจาค/ใบอนุโมทนาบัตร 
การท างานบ้าน 
 

-ภาพถ่าย 
-บันทึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

การดูแลบิดามารดาและบุพการี -ภาพถ่าย 
-บันทึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 
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แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  

ของหน่วยงานราชการ, ลงนามถวายพระพรออนไลน์ในวันส าคัญของชาติ อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา,  
การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา, การร่วมท าบุญในโอกาสต่าง  ๆ แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสม 
เพ่ือน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานราชการ 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
 

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ในวันส าคัญของชาติ 
อาทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
 

-ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 

การร่วมท าบุญในโอกาสต่าง ๆ -ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การปลูกและดูแลต้นไม้ภายในบ้าน, การท าความสะอาด
บ้านเรือนที่พักอาศัย, การคัดแยกขยะภายในบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสม  
เพ่ือน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การปลูกและดูแลต้นไม้ภายในบ้าน 
 

-ภาพถ่าย 
-บันทึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

การท าความสะอาดบ้านเรือนที่พักอาศัย 
 

-ภาพถ่าย 
-บันทึกการท ากิจวัตรประจ าวัน 

การคัดแยกขยะภายในบ้านเพ่ือเพ่ิมมูลค่า -ภาพถ่าย 
-สมุดบัญชีรับ-จ่าย 

 
เป้าหมายที่ 2 คนเก่งและมีความสุข 
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การเรียนออนไลน์, การฝึกอบรมออนไลน์, การอัดคลิปวิดีโอ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย, การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการ  
ออกใบรับรอง แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมเพื่อน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การเรียนออนไลน์ 
 

-ภาพถ่าย 
-ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ 

การฝึกอบรมออนไลน์ 
 

-ภาพถ่าย 
-ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ 
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กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การอัดคลิปวิดีโอน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย -คลิปวิดีโอ 
การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงาน
ที่มีอ านาจในการออกใบรับรอ 

-ใบรับรองการทดสอบมาตรฐานอาชีพ 

แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การท าสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้,  การคิดนวัตกรรม 

เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด-19, การท าชิ้นงาน/โครงงาน, การท าเจลล้างมือแอลกอฮอล์แจกชุมชน  
แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมเพื่อน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การท าสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 
 

-ภาพถ่าย 
-ชิ้นงาน 

การท านวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 -ภาพถ่าย 
-ชิ้นงาน 

การท าชิ้นงาน/โครงงาน 
 

-ภาพถ่าย 
-ชิ้นงาน 

การท าเจลล้างมือแอลกอฮอล์แจกชุมชน  -ภาพถ่าย 
-ชิ้นงาน 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์, การเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์, การเรียนออนไลน์, การสอนการบ้านน้อง, การแนะน าการใช้โปรแกรม
เรียนออนไลน์ให้กับผู้ อ่ืน, การแนะน าช่องทางออนไลน์ในการจ าหน่ายสินค้า แล้วรายงานให้ครู ที่ปรึกษา 
เพ่ือเก็บสะสมเพ่ือน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-สมุดบัญชีรับ-จ่าย 

การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-ใบรับรองการผ่านการอบรม 

การเรียนออนไลน์ 
 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-ใบรับรองการผ่านการอบรม 

การสอนการบ้านน้อง 
 

-ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 

การแนะน าการใช้โปรแกรมเรียนออนไลน์ให้กับผู้อ่ืน 
 

-ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 

การแนะน าช่องทางออนไลน์ในการจ าหน่ายสินค้า
ให้กับชุมชน 

-ภาพถ่าย 
-ค ารับรองจากผู้เกี่ยวข้อง 
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แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือนอกเวลา, การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

อาทิ YouTube, การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานทางการศึกษาแบบออนไลน์ แล้วรายงานให้ครู  
ที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมเพื่อน าไปประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
การอ่านหนังสือนอกเวลา 
 

-ภาพถ่าย 
-แบบสรุปรายงานการอ่านหนังสือนอกเวลา 

การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube 
 

-ภาพถ่าย 
-ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาแบบออนไลน์  

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-ใบรับรองการร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

 
แผนพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 

นักเรียนนัก ศึกษาสามารถท ากิจกรรม เช่น อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศออนไลน์, เข้าร่วมสัมมนา
ออนไลน์ (Webinar) ระดับนานาชาติ แล้วรายงานให้ครูที่ปรึกษาเพ่ือเก็บสะสมเพ่ือน าไปประเมินกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรต่อไป 

กิจกรรม ร่อยรอยหลักฐาน 
อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศออนไลน์ 
 

-ภาพถ่าย 
-ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ 

เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ระดับ
นานาชาติ 

-ภาพถ่ายแคปเจอร์หน้าจอ 
-ใบรับรองการร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

   
นอกจากนี้สถานศึกษายังสามารถจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่ง ต้องเป็น

กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ง่ายและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ในช่วงระหว่าง
การศึกษา โดยสามารถน ามาคิดเป็นจ านวนชั่วโมง เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก าหนดต่อไป 
  ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารขอให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) 
กระทรวงกลาโหมก าหนด 
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6. แนวทางการจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
  การจัดการศึกษาในระบบปกติ ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) และปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยี (ทล.บ.) ได้ก าหนดให้ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 
ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์รวมเวลาการวัดผล โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามที่ก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร 
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถานศึกษาอาจ
ก าหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการหรือการเรียนแบบต่อเนื่อง (Block Course)  
โดยเวลาเรียนรวมต้องไม่น้อยกว่าเวลาที่หลักสูตรรายวิชา (ท-ป-น) ก าหนด หรืออาจก าหนดเวลาเรียนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและกิจกรรมตามสมรรถนะโดยบูรณาการในลักษณะของกลุ่มวิชาอาชีพ ทั้งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ 
 
7. ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 7.1 บทบาทของผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรเป็นผู้วางแผนจัดตารางเวลาของตนเอง โดยจัดสรรเวลาในการเรียนรู้จากเนื้อหาบทเรียน 
และการท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเวลาที่ก าหนด การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมจากเนื้อหาวิชาการ  
ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงการติดต่อผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือสอบถามข้อค าถามและร่วมวิเคราะห์ข้อมูล 
และแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองผ่านเครื่องมือการติดต่อสื่อสารภายใน
ระบบ เช่น Chat , Web board ฯลฯ 
  ส าหรับการเรียนภาคปฏิบัติที่สถานศึกษาจัดให้แก่นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบโมดูลหรือแบบบูรณาการ 
และจัดการเรียนการสอนแบบฐานการเรียนรู้  ที่มีการจัดการเรียนแบบต่อเนื่อง (Block Course) ผู้ เรียน 
จะต้องตั้งใจฝึกปฏิบัติตามใบงานที่ผู้สอนหรือคณะผู้สอนก าหนด เพ่ือให้สามารถเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามใบงานต่อไป 
 7.2 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  
  1) ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 256  K เพ่ือการเรียน
เนื้อหาบทเรียน Video on Demand หรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในลักษณะสอนสด (Live)  
ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ก าหนด 
  2) ควรมีโทรศัพท์แบบ Smart Phone ที่มี Ram และหน่วยความจ าที่เพียงพอต่อการศึกษาเนื้อหา
ตามหน่วยการเรียน และต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียน 
  3) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์แบบ Smart Phone และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 
  4) สามารถจัดสรรเวลาให้กับการเรียนด้วยความมุ่งม่ัน 
 7.3. วิธีการเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส าเร็จ 
  1) วางแผน และให้ความส าคัญกับการเรียน ตามตารางกิจกรรมที่ก าหนด 
  2) ท ากิจกรรมการเรียนที่ผู้สอนจัดให้อย่างครบถ้วน 
  3) ติดต่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้น และผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ 
  4) ท ากิจกรรมเสริมการเรียนและแบบทดสอบอย่างสม่ าเสมอ 
  5) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากข้อมูล และสื่อการเรียนที่อาจารย์จัดหาหรือแนะน าให้  
จากทั้งภายในสถานศึกษา หรือแหล่งวิทยาการภายนอกอ่ืน ๆ 
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8. ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 8.1 บทบาทของผู้สอน 
  ผู้สอนเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาบทเรียนเพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการสอนหลัก (Text Book) พัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Courseware) พัฒนาใบงานเพ่ือการเรียนรู้เนื้อหาภาคปฏิบัติในสถานศึกษา 
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ตลอดจนจัดท าแบบทดสอบ และประเมินผลกิจกรรมเสริมการเรียน 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด รวมถึงการติดต่อผู้เรียนเพ่ือตอบข้อค าถาม และแสดงความคิดเห็น หรือ
แบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้เรียนผ่านเครื่องมือการติดต่อสื่อสารภายในระบบ เช่น Chat , Web board ฯลฯ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 8.2 การเตรียมความพร้อมผู้สอน 
  1) วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือน ามาจัดท าเป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ เหมาะสม
กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) น าเนื้อหามาพัฒนาเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  3) จัดท าใบงานตามเนื้อหาภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพตามรูปแบบฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร 
และสภาพความต้องการของผู้ใช้ 
  4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  5) จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร  
และเหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
9. สถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.1 บทบาทของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน อาทิ ครูผู้สอน 
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สื่อการเรียนการสอนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงจุดประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 
 9.2 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
  1) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพ่ือน ามาจัดท าเป็น
เอกสารประกอบการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใบงานตามเนื้อหาภาคปฏิบัติ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล 
  2) เตรียมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพระบบทางไกล 
  3) จัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) เตรียมระบบเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  5) จัดแหล่งวิทยากรอื่น ๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 




