
การพัฒนาส่ือบทเรียนระบบอีเลิร์นน่ิง 

รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 1   (งานเขียนแบบ)   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

รองศาตราจารย์ชยัวฒัน์  บํารุงจิตต์ 

โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

 
บทนํา 
 
                         ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  (Information  and  

Communication  Technology)  ในปัจจุบนั  มีบทบาทสาํคญัตอ่การจดัการเรียนรู้  เน่ืองจากการเข้าถึง

องค์ความรู้ตา่ง ๆ  เป็นเร่ืองงา่ยดาย  เพียงการสบืค้นผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต   ก็สามารถแสวงหาความรู้

ตามความสนใจได้ทกุเวลา  ในขณะเดียวกนัสือ่การเรียนรู้มลัติมีเดียท่ีใช้ในชัน้เรียน  ซึง่แตเ่ดิมมีขัน้ตอน

การสร้างท่ีคอ่นข้างยุง่ยาก  ก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับสร้างสือ่การเรียนรู้ดงักลา่วได้สะดวกมากขึน้  

และพฒันามาเป็นการออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลร์ินน่ิง  (e - learning) โดยใช้เครือขา่ย

อินเตอร์เน็ตในการสือ่สารระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน  ทัง้ในระดบัอุดมศกึษาและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ซึง่ผู้ เรียนมีความคุ้นเคยกบัการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์สมยัใหม่อยูแ่ล้ว 

                        กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้ดําเนินการพฒันาสือ่บทเรียนระบบ 

อีเลร์ินน่ิง  รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  1   (งานเขียนแบบ)   โดยนําเข้าระบบบริหารจดัการการเรียน

การสอน   (Learning   Management   System)   ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   เพ่ือเป็นช่องทางการ

เรียนรู้อีกช่องทางหนึง่สาํหรับผู้ เรียน   นอกเหนือจากการเรียนในชัน้เรียนปกติ 

   
การเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นน่ิง 

                          

                        การเรียนการสอนด้วยระบบอีเลร์ินน่ิง  (e - learning)  เข้ามามีบทบาทสาํคญัในปัจจุบนั

เน่ืองจากเทคโนโลยียคุดิจิทลัทําให้การสือ่สารกว้างไกลไร้ขีดจํากดั  ผู้สอนมีหน้าท่ีออกแบบบทเรียนของ

รายวิชา  โดยนําสือ่มลัติมีเดียมาผสมผสาน  ผู้สอนและผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนสอนผา่นโปรแกรมการ

สนทนาออนไลน์  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองท่ีไหนและเวลาใดก็ได้  บทเรียนนอกจาก

จะประกอบด้วยเนือ้หาสาระแล้ว  ยงัต้องมีสว่นของแบบฝึกหดั  และแบบทดสอบ  ให้ผู้ เรียนสามารถ

ตรวจสอบความเข้าใจและเป็นการทบทวนความรู้ได้ตามความต้องการของแตล่ะบุคคล  หากเกิดความ

สงสยัในเนือ้หาสามารถสง่คําถามในกระดานถาม-ตอบ  ไปให้ผู้สอนอธิบาย  ซึง่ระบบอีเลร์ินน่ิง   

(e - learning)  มีองค์ประกอบ  ดงันี ้ (เยาวนารถ,  2556  :  22-23) 

 

   



1. ระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน   (Learning   Management  System) 

หมายถึง  การจดัระบบเพ่ือทําหน้าท่ีควบคมุและประสานงานให้การทํางานของระบบเป็นไปอยา่งถกูต้อง  

องค์ประกอบนีส้าํคญัท่ีสดุ  เพราะทําหน้าท่ีในการวางแผน  กําหนดเนือ้หา  ตารางเวลา  แผนด้านบุคลากร  

แผนงานให้บริการ  แผนงานด้านงบประมาณ  แผนอุปกรณ์เครือขา่ย  แผนประเมินผลการดําเนินงาน  และ

ทําให้แผนทัง้หมดดําเนินไปอยา่งถกูต้อง  รวมถึงการประเมินและตรวจสอบกระบวนการตา่ง ๆ  ในระบบ  

และนํามาหาแนวทางแก้ไข  เพ่ือให้ระบบดําเนินตอ่ไปด้วยดี 

2.  เนือ้หารายวิชา  (Contents)  หมายถึง  การเขียนคําอธิบายรายวิชา  วางแผนการสอน 

ให้เหมาะสมกบัเวลา  ตรงกบัความต้องการของหลกัสตูร  สร้างสือ่การเรียนท่ีเหมาะสม  แยกบทเรียนเป็น

บท  มีการมอบหมายงานเม่ือจบบทเรียน  และทําสรุปเนือ้หาไว้ตอนท้ายของแตล่ะบท   พร้อมแนะนําแหลง่

อ้างอิงเพ่ิมเติมให้ไปศกึษาค้นคว้า  ซึง่เป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีต้องออกแบบเนือ้หาตามลาํดบัขัน้ตอน 

3.  การสือ่สาร  (Communication)  หมายถึง  การติดตอ่สือ่สารกนั  ระหวา่งผู้ เรียนและ 

ผู้สอน  หรือระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียนด้วยกนั  เพ่ือหาข้อมลู  ช่วยเหลอื  แลกเปลีย่นความคิดเห็นหรือตอบ

ข้อซกัถาม  เพ่ือให้การศกึษาได้ประสทิธิภาพสงูสดุ  สือ่ทีใช้อาจเป็น  e – mail,  chat  board,  web  

board,  face book,  line  เป็นต้น  ผู้สอนสามารถตรวจงานของผู้ เรียน   พร้อมแสดงความคิดเห็นตอ่งาน

ของผู้ เรียนอยา่งสม่ําเสมอและเปิดเผยผลการตรวจงาน  เพ่ือให้ทกุคนทราบวา่  งานแตล่ะแบบมี

ข้อบกพร่องอยา่งไร  เม่ือแตล่ะคนทราบจุดบกพร่องของตน  จะสามารถนําไปปรับปรุงหรือทบทวนเร่ืองใด

เพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ 

                   4.  การวดัผลการเรียน   (Evaluation)   หมายถึง   การบ้านหรือแบบฝึกหดัท้ายบท  ซึง่จะช่วย

ให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์  และเข้าใจเนือ้หาวิชามากขึน้  จนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้  แตก่ารจะผา่น

รายวิชาจะต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือวดัผลการเรียน  ซึง่เป็นการรับรองวา่ผู้ เรียนผา่นเกณฑ์  ดงันัน้  

การวดัผลการเรียนในระบบนีจ้ึงจําเป็นท่ีจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีตรวจสอบได้ 

 

ขัน้ตอนการพัฒนาส่ือบทเรียน 

 

                         การออกแบบ  (Design)  เปรียบเสมือนการร่างพิมพ์เขียวของบทเรียน   เพ่ือนําไปเป็น

ต้นแบบของการพฒันาสือ่บทเรียน   โดยเร่ิมจากการกําหนดจุดประสงค์ของบทเรียน   การเขียนเนือ้หาและ

กิจกรรมการเรียนการสอน   จากนัน้จึงนําเนือ้หาและกิจกรรมท่ีได้ไปกําหนดรูปแบบและวิธีการสอน   การ

ประเมินผล และวางโครงสร้างของบทเรียนตอ่ไป  (เยาวนารถ,  2556  :  23-27) 

                         การออกแบบสือ่บทเรียน  รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  1  (งานเขียนแบบ)  ระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น  ใช้แนวทางการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  (Backward  Design)   โดย

กําหนดบทเรียนตามลาํดบัของหนว่ยการเรียนรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้  ดงันี  ้



หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวั้ด สาระการเรียนรู้ ชิน้งาน/ภาระงาน 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

เร่ือง 

งานเขียนแบบ 
 

 
ใช้ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อ 

พฒันาการทํางาน  (ง 1.1 ม.2/1) 

 

 
-ความหมายและความสําคญัของงาน

เขียนแบบ 

-ประเภทของงานเขียนแบบ 

-ประโยชน์ของงานเขียนแบบ 

 
-ผงัมโนทศัน์เร่ืองงานเขียน

แบบ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

เร่ือง 

มาตรฐานเส้นที่ใช้ในงาน

เขียนแบบ  

และมาตราส่วน 

 

 

ใช้ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อ 

พฒันาการทํางาน  (ง 1.1 ม.2/1) 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-ความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐานเส้นที่ใข้ในงาน

เขียนแบบ 

-มาตราส่วนในงานเขียนแบบ 

 

 

 

 
-ผลงานการใช้เส้นและ

มาตราส่วนในงานเขียน

แบบ 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 

เร่ือง 

ตวัเลขและตวัอกัษร 

 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

-ตวัเลขและตวัอกัษรในงานเขียนแบบ 

-การออกแบบตวัเลขและตวัอกัษร  

 

 
-ผลงานการออกแบบ

ตวัเลขและตวัอกัษร 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

เร่ือง 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
งานเขียนแบบ 

 
 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-เคร่ืองมือและอปุกรณ์งานเขียนแบบ 

-การใช้ฉาก 45 องศา 

-การใช้ฉาก 30 องศา  และ 60 องศา 

 

 

 
-แผนภาพอปุกรณ์ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์งาน

เขียนแบบ 

-ผลงานการใช้เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์งานเขียนแบบ 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

เร่ือง 

ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ 
 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

--ภาพ 2 มิติ  และ  ภาพ 3 มิติ 

 

 
-ผลงานการสร้างภาพภาพ 

2 มิติ  และ  ภาพ 3 มิติ ใน

งานเขียนแบบ 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

เร่ือง 

ภาพฉาย 

 
 
 
 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

 

-การมองภาพฉาย 3 ด้าน 

 (Front view. Top view,  และ  Side 

view) 

 

 

 
  

 
-ผงัความคิดอธิบายภาพ

ฉายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7 

เร่ือง   

การเขียนภาพฉาย 

 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

-การเขียนภาพฉาย 3 ด้าน 

 (Front view. Top view,  และ  Side 

view) 

 

 
-ผลงานการเขียนภาพฉาย 

3 ด้าน 

 

 
 
 
 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 

เร่ือง 

การเขียนภาพออบบลิก  
(Oblique) 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

-ความหมายของภาพออบบลิก 

-ภาพออบบลิกประเภทต่าง ๆ 

-ขัน้ตอนการเขียนภาพออบบลิก 
 

 
-ผลงานการเขียนภาพออบ

บลิก  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 

เร่ือง 

การเขียนภาพไอโซเมตริก 
(Isometric) 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

-ความหมายของภาพไอโซเมตริก 

-ภาพไอโซเมตริกประเภทต่าง ๆ 

-ขัน้ตอนการเขียนภาพไอโซเมตริก 
 

 

-ผลงานการเขียนภาพ ไอโซ

เมตริก 
 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  10 

เร่ือง 

การเขียนภาพแผ่นคล่ี 

 

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภยั 

ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ

ร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนําไปสู่การ

สร้างต้นแบบของส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือ

ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น

แบบจําลองความคิด และการรายงานผล 

เพื่อนําเสนอวิธีการ 

(ง 2.1 ม.2/2) 

ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง  

(ง 2.1 ม.2/3) 

 

-ความหมายของภาพแผ่นคล่ี 

-ภาพแผ่นคล่ีลกัษณะต่าง ๆ 

-ขัน้ตอนการเขียนภาพแผ่นคล่ี 
-การเขียนแบบร่างชิน้งาน 

 
-แผนภาพขัน้ตอนการเขียน

ภาพแผ่นคล่ี 
-ผลงานการเขียนแบบร่าง

ชิน้งาน 

 



                         หนว่ยการเรียนรู้จะเป็นกรอบในการวางโครงสร้างของบทเรียน  ตัง้แตบ่ทนํา  

จุดประสงค์การเรียน  เนือ้หาสาระ  กิจกรรม  แบบฝึกหดั  แบบทดสอบ  สรุป  และเส้นทางการเช่ือมโยงเข้า

สูแ่ตล่ะสว่นของบทเรียน  ซึง่ผู้ เรียนสามารถเลอืกเรียนตามลาํดบัขัน้หรือข้ามขัน้กลบัไปมาได้ตามความ

สนใจของผู้ เรียน  ตวัอยา่งโครงสร้างของบทเรียน    แสดงดงัภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           จากโครงสร้างของบทเรียนท่ีออกแบบไว้ จะใช้เป็นแนวทางการเขียนผงัการทํางาน  

แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของเนือ้หาสาระแตล่ะสว่นตัง้แตต้่นจนจบบทเรียนในลกัษณะท่ีละเอียด  เพ่ือ

นําไปเขียนลงในสตอร่ีบอร์ด  (Storyboard)    ซึง่มีขัน้ตอน  ดงันี ้  
1. เตรียมสือ่ในการนําเสนอเนือ้หา  เป็นการเตรียมสือ่ของแตล่ะหน้าจอวา่ต้องใช้สือ่ 

ใดประกอบในเนือ้หา  พร้อมทัง้แยกประเภทของสือ่เพ่ือสะดวกตอ่การนํามาใช้หรือปรับปรุงแก้ไข  ได้แก่  

ข้อความ  (T)  ภาพน่ิง   ภาพกราฟฟิก  (P)  ภาพเคลือ่นไหว  (A)  เสยีงบรรยาย  (S)  เสยีงดนตรีและ   

เสยีงประกอบ  (M)  และวีดิทศัน์  (V)  เป็นต้น 

2. เตรียมกราฟฟิกท่ีใช้ตกแตง่หน้าจอ  ได้แก่  พืน้หลงัของแตล่ะสว่นบทเรียน  หรือ 

ปุ่ มควบคมุบทเรียนท่ีต้องสือ่ถึงการใช้งาน 

3. จดัทําสตอร่ีบอร์ด  (Storyboard)  แสดงลาํดบัขัน้ของการนําเสนอสือ่บทเรียน 
ตัง้แตต้่นจนจบ    

4. ใช้โปรแกรม   Adobe  Flash  ในการพฒันาสือ่บทเรียน 

5. บนัทกึเป็นไฟล์สกลุ .flv  สาํหรับการแก้ไขปรับปรุง 

6. บนัทกึเป็นไฟล์สกลุ .swf  นําเข้าระบบบริหารจดัการการเรียนการสอน 

(Learning   Management  System)  ใช้เป็นสือ่บทเรียนระบบอีเลร์ินน่ิง  ตอ่ไป          



การเข้าใช้งานส่ือบทเรียน 
 
                         เม่ือนกัเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  (งานเขียนแบบ)  ระบบจะ

จดัเตรียมข้อมลูของนกัเรียนรายบุคคล  (Profile)  ไว้ในกลุม่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  (Social  network  

group)  สาํหรับการติดตอ่สือ่สารภายในกลุม่  และผู้ เรียนสามารถเข้าใช้งานสือ่บทเรียนได้ตามขัน้ตอน  

ดงันี ้

              

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์  (Web  Browser)  ท่ีช่อง URL    พิมพ์ท่ีอยูเ่ว็บไซต์ 

http://acadamic.kus.ku.ac.th/moodle    

                                -ใส ่ username   และ  password  ท่ีได้รับ  จากนัน้คลกิเข้าสูร่ะบบ  (Log  in)       

 

                                -เม่ือเข้าสูร่ะบบแล้ว  ให้นกัเรียนตรวจสอบวา่เป็น  username   ของนกัเรียนถกูต้อง 

                                 หรือไม ่ และนกัเรียนสามารถแก้ไข  Profile   ของนกัเรียนได้   ตามภาพ 

http://acadamic.kus.ku.ac.th/moodle


2. ในเมนท่ีูปรากฏด้านซ้าย  เลอืก  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การงานอาชีพ) 

 

3. เม่ือคลกิเลอืกการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การงานอาชีพ)  แล้ว  ระบบจะแสดง 

หน้ารายการให้เลอืกระดบัชัน้ของนกัเรียน  ให้คลกิเลอืก  มธัยมศกึษาปีท่ี  1 

4. คลกิท่ีช่ือรายวิชา  งานช่างและงานประดิษฐ์  (งานเขียนแบบ) 

 

 

 

 



5. เม่ือคลกิเลอืกเสร็จ  ระบบจะแสดงหน้ารายวิชา  งานเขียนแบบ  ดงัภาพ 

6. ในการเรียนรู้นกัเรียนสามารถเรียนตามหวัข้อเนือ้หาของบทเรียนท่ีต้องการได้ 

แตก่ารเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิควรเรียนกิจกรรมตามลาํดบั  ดงันี ้

                                6.1   ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

   การทําแบบทดสอบก่อนเรียน  นกัเรียนสามารถเห็นผลการทดสอบวา่นกัเรียนได้ก่ี

คะแนน  ผิดข้อใดบ้าง  และตรวจสอบจากเฉลยคําตอบ  เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้อง 



ตอบถกูสีเขียว 

 

                                         ในกรณีทีทําแบบทดสอบมากกวา่  1  ครัง้  โปรแกรมจะมีประวติัวา่ทําไปก่ีครัง้  

แตล่ะครัง้ได้คะแนนเทา่ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  ศกึษาเนือ้หาบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาของบทเรียนมี   2   แบบ   คือ   เนือ้หาในรูปสือ่มลัติมีเดีย  และไฟล์ 

PDF   สาํหรับอ่านทบทวนเนือ้หาทัง้หมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        นกัเรียนสามารถสง่งานท่ีเป็นภาระงาน/ชิน้งาน  ท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะหนว่ยการ

เรียนรู้  เป็นไฟล์  word  document,  PDF  หรือ  ภาพถ่าย  ผา่นกลุม่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  (Social  

network  group)  ท่ีเช่ือมโยงไว้ในระบบ 

 

 

 

 

 



6.3 ทําแบบทดสอบหลงัเรียน  ขัน้ตอนวิธีการเดียวกนักบัการทําแบบทดสอบก่อน 

เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 ศกึษาบทเรียนในหนว่ยการเรียนรู้อ่ืนตอ่ไป   โดยเรียนกิจกรรมตามลาํดบั 

เช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. การออกจากระบบ  (Log  out)  นกัเรียนควรคลกิออกจากระบบหลงัจากเรียนเสร็จ 

ทกุครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินคุณภาพส่ือบทเรียน 

 

                         สือ่บทเรียนท่ีพฒันาแล้วนัน้  จําเป็นต้องผา่นกระบวนการประเมินคณุภาพ  โดยเร่ิมจาก

การประเมินด้านเนือ้หาและด้านสือ่  พิจารณาความถกูต้อง  ความสมบูรณ์  และความเหมาะสมของ

บทเรียน  แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไข  ก่อนนําไปทดลองใช้กบักลุม่เปา้หมายจริง   ซึง่มีขัน้ตอนการประเมิน

และปรับปรุง  ดงันี ้   (เยาวนารถ,  2556  :  27)    

                    

1. การประเมินคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ  (expert  evaluation)  เป็นการนําสือ่บทเรียน 

ไปให้ผู้ เชียวชาญด้านเนือ้หาและด้านสือ่ตรวจสอบ  จากนัน้นําข้อเสนอและคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไข  สิง่ท่ีควรประเมิน  คือ 

1.1 ประเมินด้านเนือ้หา  เป็นการประเมินเนือ้หาในหลายประเด็น  เช่น  ความถกูต้อง  

ความสมบูรณ์  ความทนัสมยั  ปริมาณเนือ้หา  โครงสร้างและการแบง่หมวดหมู่

เนือ้หา  การใช้ภาษา  ความยากงา่ย  รวมทัง้คําถามในแบบทดสอบ  เป็นต้น 

1.2 ประเมินด้านสือ่  คือ  การออกแบบการเรียนการสอน  การออกแบบหน้าจอ  

รูปแบบการนําเสนอ  การเช่ือมโยงทัง้ภายในและภายนอกสือ่บทเรียน  และ 

ประสทิธิภาพการใช้งาน 

2. ทดลองใช้กบัผู้ เรียน  (learner   try-out)  ท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายของสือ่บทเรียน 

แบง่เป็น  2  ขัน้ตอน  คือ 

2.1 การทดสอบขัน้ต้น  (Pilot  Testing)  เป็นการทดลองกบัผู้ เรียนกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่

เป็นตวัแทนกลุม่ผู้ เรียนจริง  3  คน  เป็นผู้ เรียนท่ีมีระดบัผลการเรียนอยูใ่นกลุม่เก่ง  

ปานกลาง  และอ่อน  เพ่ือให้เห็นความสามารถท่ีชดัเจนของผู้ เรียนจากทดสอบ  

โดยผู้ทดสอบจะต้องสงัเกตพฤติกรรม  การตอบคําถาม  ให้คําแนะนํา  หากพบวา่

มีสว่นใดยงัไม่เหมาะสม  ก็นํามาปรับปรุงแก้ไข 

                              2.2  การทดสอบภาคสนาม  (Field  Testing)  นําสือ่บทเรียนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองกบัผู้ เรียนกลุม่ตวัอยา่ง  ซึง่เป็นตวัแทนกลุม่ผู้ เรียนจริงจํานวน  30  คน   เพ่ือประเมินประสทิธิภาพ  

โดยจดัสภาพการณ์ให้เหมือนกบัการใช้งานจริง 

                         3.   การปรับปรุงแก้ไข  (revise)  เป็นการวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการประเมินทัง้หมด  โดย

พิจารณาความสอดคล้องและแตกตา่งจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง  

รวมทัง้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  เม่ือพบข้อบกพร่อง  ต้องหาสาเหตวุา่

มาจากขัน้ตอนใด  แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สือ่บทเรียนมีคณุภาพสามารถนําไปใช้ได้จริง 

  



                         จากการประเมินคณุภาพสือ่บทเรียน  รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  1  (งานเขียน

แบบ)  ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  พบวา่  นกัเรียนให้ความสนใจเรียนรู้จากสือ่บทเรียน  แสดงความ

กระตือรือร้นและตัง้ใจศกึษาบทเรียนเป็นอยา่งดี  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป็นการเรียนรู้จากสือ่มลัติมีเดียท่ีมีทัง้

ข้อความ  การใช้สขีองหน้าจอ  สตีวัอกัษร  ภาพน่ิง  ภาพกราฟฟิก  ภาพเคลือ่นไหว  วีดิทศัน์  เสยีงบรรยาย  

เสยีงดนตรี  เสยีงประกอบ และเทคนิคการนําเสนอ  นกัเรียนสามารถสือ่สารโดยตรงกบัผู้สอนและผู้ เรียน

ด้วยกนั  รวมทัง้การสง่งานทางผา่นช่องทางกลุม่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของรายวิชา  สามารถทํา

แบบทดสอบและตรวจสอบผลได้ทนัที  มีการเฉลยคําตอบ  ให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนเนือ้หาให้เข้าใจ

ถกูต้อง  ทัง้นี ้ จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

พบวา่  คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบหลงัเรียนเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั   และผลการประเมินประสทิธิภาพ

สือ่บทเรียนจากการทดสอบภาคสนาม  มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  คือ  80/80  หลงัการ

ทดลองได้ทําการปรับปรุงแก้ไขสว่นบกพร่องให้ถกูต้องสมบูรณ์เพ่ือนําเข้าใช้งานจริงในระบบอีเลร์ินน่ิงตอ่ไป  

        

บทสรุป 

สือ่บทเรียนระบบอีเลร์ินน่ิง  รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์  1   (งานเขียน 

แบบ)   ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น   เป็นการเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตท่ีสอดคล้องกบัความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในปัจจุบนั   ซึง่เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึง่นอกเหนือจาก

การเรียนในชัน้เรียนปกติ   ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง   ทบทวนและตรวจสอบความรู้ในเวลาใดก็ได้

ตามต้องการ  มีช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน  และระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียนด้วยกนั  เพ่ือหา

ข้อมลู  ช่วยเหลอื  แลกเปลีย่นความคิดเห็นหรือตอบข้อซกัถาม  รวมทัง้การสง่งานท่ีเป็นภาระ/ชิน้งาน  ผา่น

กลุม่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงไว้ในระบบ  ผู้สอนอาจใช้เป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกเวลา  หรือใช้

เป็นวิธีการเรียนหลกั  โดยมอบหมายให้ผู้ เรียนไปศกึษาสือ่บทเรียนในหนว่ยการเรียนรู้ตา่ง ๆ  ลว่งหน้า  

แล้วนําผลการศกึษามาอภิปรายแลกเปลีย่นเรียนรู้ในชัน้เรียนปกติ  ใช้เวลาในชัน้เรียนปกติร่วมกนัคิด

สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบังานเขียนแบบ  เป็นการสง่เสริมการพฒันาทกัษะ

ด้านการเรียนรู้และนวตักรรม  (Learning   and   Innovation   Skills)   ซึง่เป็นทกัษะสาํคญัของผู้ เรียนใน

ศตวรรษท่ี   21   อีกด้วย  
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