
                            องค์ความรู้เรื่อง  
                     การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                     แบบ Active Learning 
 
“การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์การใช้ Kahoot Application” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้งานในฐานะผู้สร้าง (ผู้สอน)  
1. เปิดเว็บไซด์ https://kahoot.com/ เพื่อใช้ส ำหรับสร้ำงเครื่องมือส ำหรับวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู ้

 
 
 2. สมัครสมาชิกโดยกดทีปุ่่ม Sign up 

 
 
 2.1 เลือก As a Teacher 

 
2.2 ให้เลือกวิธีการ Sign up โดยขึ้นอยู่กับว่าม ีe-mail แบบใด ดังนี ้ 
- ม ีe-mail ของ gmail ให้เลือก Sign up with Google  
- ม ีe-mail ของ hotmail ให้เลือก Sign up with Microsoft  
- ม ีe-mail อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช ่gmail หรือ hotmail ให้เลือก Sign up with 
email  

3. หากเป็นสมาชิกแล้ว สามารถเข้าใช้งานโดยการ Log in ในหน้าแรกได้ทันที 
และเมื่อ Log in เรียบร้อยแล้วเลือกที่เมนู Kahoot! ด้านบน จะขึ้นหน้าจอ 
Create a new kahoot ดังรูป ซึ่งมีทั้งหมด 4 รูปแบบ 

3.1 Quiz เป็นรูปแบบการวัดและประเมินผลด้วยการสร้างข้อสอบแบบหลาย
ตัวเลือก ตั้งแต่ 2 ตัวเลือก (ข้อสอบถูกผิด) จนถึง 4 ตัวเลือก 
3.2 Jumble เป็นรูปแบบการวัดและประเมินผลด้วยการสร้างข้อสอบแบบ
หลายตัวเลือก (4 ตัวเลือก) โดยค าตอบของค าถามแบบ Jumble น้ัน จะเป็น
การเรียงค าตอบ 4 ค าตอบ ซึ่งผู้เล่นจะต้องเรียงค าตอบให้ถูกต้องในแต่ละ
ล าดับ  
3.3 Discussion เป็นรูปแบบการวัดและประเมินผลด้วยการสร้างข้อค าถามที่
เป็นการอภิปราย โดยสร้างค าตอบของค าถามเป็นแบบตัวเลือกตั้งแต่ 2 – 4 
ตัวเลือก แล้วผู้เล่นจะเลือกค าตอบที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
3.4 Survey เป็นรูปแบบการวัดและประเมินผลที่ใช้ส าหรับรวบรวมความ
คิดเห็นของผู้เล่น ด้วยการสร้างข้อค าถามที่เป็นการถามความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยสร้างค าตอบของค าถามเป็นแบบตัวเลือกตั้งแต่ 2 – 4 ตัวเลือก 
แล้วผู้เล่นจะเลือกค าตอบที่เห็นด้วยมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
4. วิธีการสร้างข้อสอบในรูปแบบ Quiz  
การสร้างข้อสอบในรูปแบบ Quiz สามารถสร้างข้อสอบได้ทั้งแบบถูกผิด       
(2 ตัวเลือก) หรือข้อสอบแบบหลายตัวเลือก (3 – 4 ตัวเลือก) โดยเริ่มจากการ
เลือกรูปแบบของ kahoot เป็นแบบ Quiz จะได้ดังภาพ 

 

 
หลังจากน้ันใส่ข้อมูลในช่องตา่ง ๆ ดังน้ี  
Title: ชื่อแบบทดสอบ (ต้องใส)่  
Description: ค าอธิบายของแบบทดสอบน้ี หรือ # ที่ต้องการให้ผู้เล่นสามารถ
ค้นหาได้ (ต้องใส)่  
Visible to: การควบคุมหรือเปิดเผย kahoot ให้ใครสามารถเห็นหรือเล่นได้   
มี 2 รูปแบบ คือ only me (ให้เฉพาะเราเท่าน้ันทีแ่ก้ไขหรือเล่นได้) และ 
everyone (ใครใช้ก็ได้ เปิดเผยเป็นสาธารณะ)  
Language: ภาษาที่ใช ้ 
Audience: ผู้ชมหรือผู้เล่นเป็นใคร โดยมีใหเ้ลือก ดังนี้ School, University, 
Business, Training, Event และ Social (ต้องใส่)  
Credit resources: แหล่งอ้างอิง  
Intro video: เพิ่มวิดีโอ  
เมื่อก าหนดเงื่อนไขตา่ง ๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Ok, go 

โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้
ผู้เรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่าน
การตอบค าถาม การอภิปราย หรือการส ารวจความคิดเห็น Kahoot เป็น
เกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่น การตอบค าถาม การ
อภิปราย หรือการส ารวจ ค าถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้ผู้เรียน
ตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ 
หรือไอแพด 

 



 
กดปุ่ม Add question เพื่อสร้างข้อค าถาม 

 
หลังจากน้ันเริ่มสร้างข้อสอบ โดยกรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ ดังนี้  
Question: ค าถาม (ต้องใส่)  
Time limit: เวลาที่ใช้ในการตอบค าถาม มีให้เลือกดังนี ้5, 10, 20, 30, 60, 
90 และ 120 วินาที  
Award point: การแสดงผลคะแนนที่ท าได ้มีให้เลือกเป็น YES กับ NO  
Answer 1 – 4 : ค าตอบในแต่ละตัวเลอืก ตั้งแต่ตัวเลือกที ่1 – 4 และถ้า
ตัวเลือกใดเป็นค าตอบถูกให้คลิกปุม่เครื่องหมาย ด้านหลังตัวเลือกน้ัน (ต้อง
ใส่อย่างน้อย 2 ตัวเลือก)  
Media: เพิ่มสื่อภาพ หรือวิดีโอ ในค าถาม  
Credit resources: เพิ่มแหล่งอ้างอิง  
เมื่อดาเนินการครบแล้ว กดปุม่ Next แล้วเพิ่มค าถามข้อถัดไป จนสร้าง
ข้อสอบครบตามที่ต้องการแล้วจงึกดปุม่ SAVE  
5. เมื่อต้องการเล่น kahoot ให้เลือกที่เมนู My Kahoots พร้อมเลือก
แบบทดสอบที่ต้องการ แล้วกดปุม่ Play 

 
เมื่อกดปุ่ม Play แล้ว ให้เลือกรูปแบบการเล่น ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Classic 
กับ Team mode  

 
 
เมื่อเลือกรูปแบบวิธีการเล่นแล้ว จะได้รหัส Game PIN ดังภาพ เมื่อผู้เล่น
พร้อมแล้วก็ให้กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มเลน่เกมได้ 

 
 
6. เมื่อเล่น kahoot ครบทุกข้อแล้ว ในตอนสุดท้ายจะแสดงผลคะแนนของผู้
เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลาดับแรก ส่วนคนอ่ืน ๆ จะแสดงในไฟล์ excel ซึ่ง
ผู้สร้างสามารถโหลดไฟล์ดงักล่าวมาดไูด้ จะแสดงคะแนนและผลการตอบเปน็
รายข้อของผู้เล่นทุกคน 
 
การใช้งานในฐานะผู้เล่น (ผู้เรียน)  
1. เปดิเว็บไซด ์https://kahoot.it/ หรือ Download Kahoot Application 

 
2. ใส่รหัส Game PIN ที่ได้จากผู้สอน หลังจากน้ันกดปุม่ Enter 

 
3. ใส่ชื่อผู้เล่น หลังจากน้ันกดปุ่ม OK, go!  

 
4. เมื่อผู้สอนกดปุ่ม start แล้ว ผู้เล่นจะเห็นค าถาม ผู้เล่นสามารถเลือกค าตอบ
ที่ถูกต้องแล้วกดปุ่มสตีามตัวเลือกทีต่้องการจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ  
ถ้าผู้เล่นตอบถูก หน้าจอจะเป็นดังนี้ 

 
ถ้าผู้เล่นตอบผิด หน้าจอจะเป็นดังนี ้



 
5. เมื่อผู้เล่น เล่นจนครบทุกข้อแล้ว จะแสดงคะแนนทั้งหมดให้ผู้เล่นทราบ 
พร้อมทั้งจัดอันดับผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลาดับแรก  
6. เมื่อเล่นเสร็จแลว้ ผู้เล่นสามารถประเมินผลการเล่นในครั้งน้ีได้ โดยให้
คะแนนดาว ตั้งแต ่1 – 5 เพื่อแสดงความพึงพอใจในการเล่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ประโยชน์ส าหรับการน าโปรแกรม Kahoot  

มาใช้ในการเรียนการสอน 
 สำมำรถเป็นแบบทดสอบก่อนหรือหลังกำรสอนเพื่อเป็นกำร

ทดสอบควำมเข้ำใจของผู้เรียนก่อนหรือหลังกำรเรียนกำร
สอน 

o ประโยชนส์ ำหรับผูส้อน คือ เป็นเครื่องมือช่วยใน
กำรประเมินผลกำรเรยีนของผู้เรยีนก่อนหรือ
หลังจำกท่ีมีกำรเรียนกำรสอน  

o ประโยชนส์ ำหรับผู้เรียน คือ สำมำรถประเมิน
ตนเองว่ำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนือ้หำท่ีเรียนมำ
มำกน้อยเพียงใด  

 เพื่อใหผู้้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมกันในช้ันเรียน  
o ประโยชนส์ ำหรับผูส้อน คือ สร้ำงกิจกรรมกำรมี

ส่วนร่วมระหว่ำงผูส้อนและผูเ้รียน 
o ประโยชนส์ ำหรับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีกำรกระตุ้น

ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เพื่อไม่ให้เกิดควำมเบื่อ
หน่ำยในช้ัน เรียน  

 เป็นกำรดึงดดูควำมสนใจจำกผู้เรยีนในกำรมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน เนื่องจำกโปรแกรม Kahoot เป็นลักษณะคล้ำยกับ 
เกม อำจมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรแข่งขันในช้ันเรียน เพื่อให้
ผู้เรยีนมีควำมสนุกสนำนกับเนื้อหำที่เรียนได ้ 

o ประโยชนส์ ำหรับผูส้อน คือ มีกำรดึงดูดใหผู้เ้รียนมี
ควำมสนใจในเนื้อหำท่ีผู้สอนเตรียมกำรสอน 

o ประโยชนส์ ำหรับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสำมำรถเข้ำใจใน
เนื้อหำวิชำ เรียนมำกยิ่งข้ึน  

 

ผลกำรตอบรับจำกผู้สอนที่น ำโปรแกรม Kahoot  
ไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

 ผู้เรยีนมีควำมรู้สึกว่ำไดร้ับกำรกระตุ้นในกำรเรยีนกำรสอน 
ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน 

 ผู้สอนมผีลตอบรับจำกกำรใช้โปรแกรม คือ ผู้สอนใช้สื่อกำร
สอนที่น่ำสนใจ ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมสนุกสนำน 
และไม่น่ำเบื่อ 

 ผู้สอนได้น ำโปรแกรมไปใช้ส ำหรับกำรทดสอบก่อนเรียน ท ำ
ใหผู้้สอนสำมำรถประเมินควำมรู้ของผู้เรียนก่อนท่ีจะเข้ำ
เนื้อหำท่ีจะสอนได ้ 
 
 
 
 

Download ได้ท่ี http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459 
 

รายนามผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นนทลี พรธำดำวทิย์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรดี  ปำปะใน 
 ดร.สุกัญญำ บุญศร ี
 อำจำรย์ธงชำติ  พกิุลทอง 

http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459


                            องค์ความรู้เรื่อง  
                     การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
                     แบบ Active Learning 
 
“การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์การใช้ Padlet Application” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            การใช้งานในฐานะผู้สร้าง (ผู้สอน)  
1. เปิดเว็บไซด์ https://padlet.com/ 

 

 
2. สมัครสมาชิกโดยกดท่ีปุ่ม ลงทะเบียน 

 
เลือกวิธีการลงทะเบียนส าหรับ Padlet ซึ่งมี 3 วิธี ดังนี ้
- ลงทะเบียนด้วย GOOGLE 
- ลงทะเบียนด้วย FACEBOOK 
- ลงทะเบียนด้วย e-mail 

3. หากมีบัญชีของ Padlet แล้ว สามารถเข้าใช้งานโดยการ Log in ใน
หน้าแรกได้ทันที โดยมีวิธีการเข้าสูร่ะบบ 3 วิธี ดังนี ้ 
- เข้าสู่ระบบด้วย GOOGLE 
- เข้าสู่ระบบด้วย FACEBOOK 
- เข้าสู่ระบบด้วย e-mail 

 
 

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอดังภาพ 
 
 
 
 
 

4. วิธีการสร้างค าถามใน Padlet ให้กดที่ปุ่ม + ท าแพตเล็ต จะได้
รูปแบบของ Padlet ทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้ หน้าวอลล์,        
กระดานวาด, สตรีม, เส้นกรดิ, ช้ันวาง และ Backchannel 
 

 
 

5. เมื่อเลือกรูปแบบ Padlet แบบหน้าวอลล์ จะไดด้ังภาพ 
 
 
 
 
 
 

◦ PADLET คือ กระดานที่สามารถเข้ามาเขียนหรือแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ข่าวสารได้  
◦ PADLET สามารถน ามาใช้เสริมในการจัดการเรียนการสอนได้  
◦ PADLET มีทั้งในส่วนของบริการฟรี และ มีค่าใช้จ่าย  
◦ นักศึกษาคนอ่ืนๆ สามารถเห็นขอ้ความของเพื่อนร่วมชั้น  
◦ นักศึกษาท่ีไม่กล้าถามในช้ันเรยีน อาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ
สอบถามอาจารย์  
◦ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดด้ีในการจัดการเรยีนการสอนห้องเรียนที่
มีขนาดใหญ่ หรือ การสอนทางไกล เนื่องจากระยะห่าง ระหว่าง
อาจารยผ์ู้สอนและผูเ้รียนไกลกัน 



เมื่อเลือกรูปแบบ Padlet แล้วให้ปรับแต่งแก้ไขได้ที่เมนู “ปรับแต่ง” 
ทางด้านขวามือ ดังนี ้
      *ช่ือ: ให้ระบุชื่อเรื่อง หรือหัวข้อ Padlet ที่ต้องการสร้าง 
      *ค าอธิบาย: ให้ระบุข้อความที่บรรยายหรืออธิบายจดุมุ่งหมาย
ของการสร้าง Padlet นี ้
     *วอลล์เปเปอร์: ฉากพ้ืนหลังท่ีต้องการสรา้ง 

 
นอกจากนี้จะมี ธีม , สีโพสต์, รูปแบบฟอนต์ , ไอคอน และอื่นๆ ที่
ผู้สร้างสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด
ปุ่ม “ถัดไป” จะให้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ดังภาพ ซึ่งสามารถเลือกได้
ว่าจะให้  Padlet นี้ เผยแพร่กับใครได้บ้าง โดยมี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
ส่วนตัว, ป้องกันด้วยรหัสผ่าน, ความลับ และสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 

6. เมื่อตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว กด “ถัดไป” 
 
 
 
 
 
 

แล้วกด START POSTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. หากต้องการเผยแพร่โพสต์นี้ใหก้ับผู้อื่นเข้ามาเขียนหรือแสดงความ
คิดเห็นได้ ให้กดที่เมนู “แบ่งปัน” 

 
 
 
 
 
 
 

เลือกที่ “แชร์/ส่งออก/ฝัง” จะเหน็ QR Code สามารถกดที่ “พิมพ์
รหัส” เพื่อขยาย QR Code ใหใ้หญ่ขึ้น หรืออาจจะเลือกวิธีการ

แบ่งปันอ่ืน ๆ เช่น คัดลอกลิงค์ไปยังแพตเล็ตนี,้ ฝังในบล็อกหรือเว็บ
ไซด์ของคุณ, อีเมล, แบ่งปันบน Facbook และแชร์บน Twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 

             การใช้งานในฐานะผู้เล่น (ผู้เรียน) 
1. สแกน QR Code หรือคัดลอกลิงค์ เพ่ือไปยังเว็บไซด์ของ 
Padlet ที่ผู้สร้างแชร์ให้ หรือเปิดจาก Padlet Application 
แล้วเลือก “เข้าร่วม” แล้ว Scan QR Code หรือวาง URL 
 
 
 
 
 
 
2. เมื่อต้องการพิมพ์หรือแสดงความคิดเห็นให้กดท่ี
เครื่องหมาย + (ปุ่มสีชมพู) ที่มุมขวาด้านล่าง จะปรากฎ 
กล่องข้อความข้ึนมาให้เขียนได้ โดยสามารถเขียนข้อความ, 
upload ภาพหรือวิดีโอ, ใส่ Link, กดปุ่ม search 
ด้วย google หรือกดรูปกล้องเพ่ือถ่ายภาพได้ 
 
 
 
 
 

 
3. เมื่อผู้เล่นเขียนข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่พ้ืนที่ว่าง
ด้านนอกของกล่องข้อความ จะปรากฎข้อความหรือ 
ภาพที่ผู้เล่นแต่ละคนได้เขียนไว้ 
 
 
 
 
 



4. หากผู้เล่นต้องการแก้ไขข้อความที่โพสต์ไปแล้ว สามารถท า
ได้โดยเลือกที่กล่องข้อความนั้น แล้วกดเลือกรูปดินสอ ก็จะ
สามารถแก้ไขข้อความนั้นได้  
 
 

 
 
 

 

5. ในขณะที่ผู้เล่นแต่ละคนก าลังเขียนข้อความ จะเห็น
ข้อความของผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมใน Padlet ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download ได้ท่ี http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ของ Padlet 
 

1. ใช้เป็นพื้นที่เพ่ือแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ  
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิด รวบรวม แลกเปลี่ยน

ความคิดตามหัวข้อทีก่ าหนด  
3. ใช้เป็นพื้นที่จัดการงานต่าง ๆ รวมไปถึงแจ้งเตือนได้อีกด้วย  
4. พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ในช้ันเรียน  
5. เป็นพื้นที่เปิดโล่งใหผู้้เรียนได้มสี่วนร่วมในการอภิปราย  
6. ผู้เรยีนคนอ่ืนๆ สามารถเห็นข้อความของเพื่อนร่วมชั้น  
7. ผู้เรยีนที่ไม่กล้าถามในช้ันเรยีน Padlet ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ในการสอบถามผู้สอน 
8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรยีนการสอน

ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่  
9. ใช้ในการส่งงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์
10. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูแ้ละดีงดูดความสนใจของผู้เรียนโดย

ใช้เทคนิคการน าเสนอด้วยกราฟิกสวยงามและความเสมือนจริง 
11. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีด้วย

วิธีการออกแบบที่เหมาะสมและสามารถทบทวนเรยีนซ้ าได้เท่าท่ี
ต้องการ 

12. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการ
เรียนรู ้

13. ประหยดัเวลาและงบประมาณในการสอน 
14. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
15. ส่งเสริมการแก้ปญัหาและฝึกคิดอย่างมีเหตผุล 
16. สามารถสรา้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนได้ทันที 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 ผู้สอนควรเร่ิมเรียนรู้และใช้งานในทันที 
เนื่องจากเคร่ืองมือใช้งานง่าย 

 วางแผนในการใช้งานและใช้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะการใช้งานเพียงเล็กน้อยในรายวิชาอาจไม่
มีผลต่อการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากผู้สอนไม่
สามารถติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ไม่สามารถปรับวิธีการ
สอนตามความสามารถของผู้เรียนได้ 

 
 
 
 
 

รายนามผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี  ปาปะใน 

 ดร.สุกญัญา บญุศร ี
 อาจารย์ธงชาติ  พิกุลทอง 

http://www.teched.rmutt.ac.th/?page_id=4459


 

HHaannddss--OOnn  &&  EEvvaalluuaattiioonn    
 

HANDS ON 
  การลงมือท าหมายถึง ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริงคือ ผู้เรียนได้ฝึกในการลงมือท าหมายถึง ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติการจริงคือ ผู้เรียนได้ฝึกใน

สภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง สภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือท าสิ่งต่างๆด้วยตนเอง   
 ประเภทของการสอนแบบฝึกปฏิบัติ 

1. Independent Practice หรือ Individual Learning ประเภทนี้ผู้เรียนจะฝึกปฏิบัติงานแต่เพียงล าพัง เพ่ือ
ทดสอบ ความสามารถของตนเอง     

2. Group Performance of controlled practice   หรือ   Group learning   ประเภทนี้จะแบ่ง
ออกเป็นกลุ่ม ย่อย ๆ (Task group) ท างานด้วยกันตามค าสั่งของผู้สอน และผู้เรียนแต่ละคนจะมีทักษะแตกต่างกัน      

3. Instructor and pupil ประเภทนี้ให้ผู้เรียนสองคนจับคู่กัน โดยที่ผู้เรียนจะท างานสลับกันไป ผลัดกัน เป็น
ผู้สอนและ ผลัดกัน เป็นผู้เรียน      

4. Team performance ประเภทนี้ผู้เรียนทั้งหมดจะท างานกันเป็นทีม   แต่กลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มอาจจะ
ท างานต่างกัน แต่สุดท้ายน างานที่ได้มาประกอบกัน จะเป็นชิ้นงานเดียวกัน  
  การน าไปใช้การน าไปใช้  

1. การสอนวิธีการหรือกระบวนการท างาน1. การสอนวิธีการหรือกระบวนการท างานด้วยมือด้วยมือ    
2. การสอนการท างานและหน้าที่2. การสอนการท างานและหน้าที่ด้วยเครื่องมือด้วยเครื่องมือ  
3. สอนให้เกิด3. สอนให้เกิดความช านาญความช านาญในการท างานในการท างาน          
4. สอนให้รู้จักกระบวนการของ4. สอนให้รู้จักกระบวนการของความปลอดภัย ความปลอดภัย   

  
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ..การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ..HHAANNDDSS--OONN  

  มีปัจจัยสู่ความส าเร็จอะไรบ้างมีปัจจัยสู่ความส าเร็จอะไรบ้าง  ??  
  ผู้สอนจะสอนอย่างไรผู้สอนจะสอนอย่างไร  ??  
  จะรู้อย่างไรว่าส าเร็จจะรู้อย่างไรว่าส าเร็จ  ??  ใครบอกใครบอก  ??  

 
เทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 

1) 1) ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน 
2) 2) สื่อการเรียนการสอน  
3) 3) รูปแบบวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงสู่ 
แนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  
4) 4) หลักสูตรที่เน้นชั่วโมงการปฏิบัติ 
 
 



 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (key for success) 

ขั้นเตรียมการก่อนเรียนการสอน 
 ผู้สอนวิชาปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้

จากการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ และการท างานจริง 
 ผู้สอน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 
 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เช่น 

หนังสือ ชิ้นงานจริง เอกสารวิธีการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด   
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (key for success) 
 
ขั้นเตรียมการก่อนเรียนการสอน 
 ผู้สอนควรจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
 สัดส่วนของผู้เรียนต่อผู้สอน ไม่ควรมากจนเกินไป ประมาณ 15-20 คน ต่อหนึ่งตอนเรียน 
 
สถานที่ฝึกปฏิบัติ     
 จะต้องเหมาะกับจุดมุ่งหมายและวิธีการ     
 มีความพร้อมและยืดหยุ่นได้ตามสมควร (เพราะในการปฏิบัติบางครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการเดิมที่ตั้ง

ไว้ได้ ท าให้การฝึกปฏิบัติก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วย)     
 
ขั้นเตรียมการก่อนเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนที่ดี ควรประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์งาน วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

เนื้อหา ใบงานฝึกปฏิบัติ เกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผลการเรียน 
 ควรมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การฝึกทักษะปฏิบัติ 
 
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผู้สอนควรศึกษาเทคนิคการสอนปฏิบัติแบบใหม่ๆและเลือกวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไป

ประยุกต์และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่อไป  
 
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา

ส าหรับในไปใช้ในสถานการณ์จริง  
 เน้นการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการจดจ า และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานจากองค์ความรู้

ใหม่ที่ผู้เรียนสร้างข้ึนเอง  



 

 
 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ควรเน้นรูปแบบการสอนแบบสาธิตโดยผู้สอนแสดงตัวอย่างแล้วให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามหรือให้ผู้เรียนศึกษาจา

กวีดิทัศน์ประกอบการสอน  
 ใช้รูปแบบ MIAP หรืออ่ืนๆ ตามใบงานและเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  

ราชมงคลธัญบุรี คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ HANDS ON” 
 
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การฝึกปฏิบัติของผู้เรียน ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยผู้สอนให้การดูแลอย่างใกล้ชิด  
 ผู้สอนควรจัดเตรียมเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบของชุดการสอน หรือชุดการฝึก

ประสบการณ์ เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน  
 
ขั้นการประเมินผล 
 ควรครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ท้ังด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิตพิสัย โดยเน้นรูปแบบวิธีการวัด

และประเมินผลกาเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 
ขั้นการประเมินผล 
 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความส าคัญของเนื้อหาตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตาม

รูปแบบของ RUBRIC SCORE ดังนี้  
 
 ผลดี ผลดี     
 1. 1. การสอนแบบฝึกปฏิบัตินี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวผู้เรียนให้โอกาสที่จะน าความรู้ไปใช้ในสภาพที่เป็นจริง     
 2. 2. เป็นการพัฒนาความสามารถของตัวผู้เรียนในเรื่องความเชื่อมั่นและทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษาของชาติ     
 3. 3. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้จนถึงจุดสูงสุด เพราะผู้เรียนจะ สามารถน าเอาทฤษฎีมาประยุกต์เข้ากับ
การปฏิบัติซึ่งเป็น การเพ่ิมทั้งความรู้ในวิชาการและความสามารถในทางฝึกปฏิบัติ   
 
ผลดีผลดี  
11. . ผู้สอนสามารถที่จะประเมินผลของการเรียนการสอนได้ เพราะการสอนแบบฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจะสามารถสังเกต
ความตั้งใจ ทัศนคติของผู้เรียนในการศึกษาของแต่ละคนได้โดยง่าย      
22. . เป็นการลดความเสียหายลงได้ เพราะการสอนแบบฝึกปฏิบัติผู้เรียนจะปฏิบัติ งานผิดพลาดน้อยลง ซึ่งจะมีผลท า
ให้เครื่องมือไม่เสียหายและวัสดุฝึกก็ จะไม่เสียเปล่าด้วย     



 

33. . เป็นการเพ่ิมและป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้เรียน เพราะการสอนปฏิบัติผู้เรียนจะมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ก็
จะลดอุบัติเหตุลงได้  
 
ผลเสีย ผลเสีย     
1. 1. ต้องใช้เวลามากกว่า เพราะต้องให้ผู้เรียนฝึกจนเกิดความช านาญ และฝึกฝนได้เต็มที่             
2. 2. ต้องใช้ผู้สอนหลายคน บางครั้งการฝึกจะต้องมีผู้สอนคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะถ้ามีผู้เรียนจ านวนมาก 
ผู้สอนจะต้องคอยตรวจสอบผู้เรียนทุกระยะ และต้องคอยให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนด้วย  
 ลดความเสียหาย&ป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
 
 
 

รวบรวมโดย 

Teched_KM Team 

 
 


