รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
เรือ่ ง ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องผู!เรียนจากการสอนโดยใช!สื่อวีดโี อเรือ่ งการต%อวงจรไฟฟ(า
เครือ่ งปรับอากาศชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครือ่ งปรับอากาศ
ภาคเรียนที่ 3/2564

ผู!วจิ ยั
ว%าทีร่ อ! ยตรีสมศักดิ์ เย็นประสิทธิ์

โรงเรียนฝ8กอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม!วน บำรุงศิลป=)
สังกัด ส%วนการฝ8กอาชีพ สำนักงานการส%งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนจากการสอนโดยใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ
ภาคเรียนที่ 3/2564
: ว%าที่ร!อยตรีสมศักดิ์ เย็นประสิทธิ์
ผูว! จิ ยั
หน%วยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝ8กอาชีพกรุงเทพมหานคร(ม!วน บำรุงศิลป=)
สังกัด ส%วนการฝ8กอาชีพ สำนักงานการส%งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 3 ปAการศึกษา 2564
ปAทศี่ ึกษา :
ชือ่ เรือ่ งวิจยั

บทคัดย%อ
การวิจัยครั้งนี้เปBนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน มีวัตถุประสงคE เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียน
จากการสอนโดยใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชา
เครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 3/2564 กลุ%มเป(าหมายได!แก% นักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศจำนวน
6 คน ภาคเรียนที่ 3/2564 เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยประกอบด!วย สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนและแบบสังเกตการปฏิบัติงานการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยก
ส%วน วิเคราะหEข!อมูลโดยใช!สถิติ การหาค%าร!อยละ การหาค%าเฉลี่ยกลุ%มเป(าหมาย
ผลการวิจัยพบว%ากลุ%มเป(าหมาย 6 คนต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ได!ทั้งหมด 6 คน
โดยมีคะแนนผ%านตามเกณฑEทั้งหมด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงมากขึ้นจากก%อนเรียนด!วยวิดีโอการสอน
เรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน โดยนักศึกษาทั้ง 6 คน มีคะแนนหลังเรียนผ%านตาม
เกณฑE

บทที่ 1
บทนำ
ความเปBนมาและความสำคัญของปLญหา
การต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน มีส%วนสำคัญที่จะทำให!ผู!เรียน เข!าใจและนำความรู!
ไปพัฒนาใช!ในการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศอีกหลายชนิดได!
ผู!เรียนที่ไม%มีพื้นฐานด!านไฟฟ(าจะมีความกลัวเรื่องไฟฟ(าชNอตหรือไฟฟ(าดูด การต%อวงจรไฟฟ(า สีของ
สายไฟฟ(า ทำให!เกิดความกังวล ไม%สามารถต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศได!อย%างถูกต!อง โดยนักเรียนภาค
เรียนที่ 3/2564 มีจำนวน 11 คน มีเพียง 6 คน ซึ่งถือเปBนร!อยละ 54 สามารถเข!าใจ นักศึกษา 6 คนซึ่ง
มากกว%าครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดยังไม%เข!าใจและไม%สามารถต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
ได!อย%างถูกต!อง
ครูผู!สอน จึงได!จัดเตรียมให!นักศึกษาจำนวน 6 คน เข!าร%วมแนวทางพัฒนาแก!ไขการเรียนการสอน
เกี ่ ย วกั บ การต% อวงจรไฟฟ( า เครื ่องปรับ อากาศชนิด แยกส% วน โดยครู ผ ู ! สอนได! จ ั ด ทำสื ่อวิ ดีโ อเรื ่ องการต%อ
วงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ซึ่งคาดหวังว%าจะทำให!นักศึกษาเข!าใจและสามารถต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ได!อย%างถูกต!อง เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของกลุ%มเป(าหมายให!สูงขึ้น

วัตถุประสงคEของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนจากการสอนโดยใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 3/2564

คำถามการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนเมื่อเรียนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยก
ส%วน มีผลต%อการเรียนเปBนอย%างไร

ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
การวิ จ ัย ครั ้งนี ้มุ %งเพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ของผู! เ รีย นจากการสอนโดยใช!ส ื่ อวีดีโ อเรื่ องการต%อ
วงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 3/2564
โดยใช!โปรแกรมการตัดต%อภาพวิดีโอ KineMaster โดยกำหนดหัวข!อเนื้อหาการสอนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ความยาววิดีโอ 10นาที แล!วสังเกตผลการเรียนโดยใช!แบบสังเกต Rubic
4.2 กลุ%มเป(าหมายในการวิจัย
กลุ%มเป(าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้เปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช!เทคนิค
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ%มเป(าหมายเปBนนักศึกษาห!องเรียนหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาค
เรียนที่ 3/2564 ที่ไม%ผ%านการประเมินหัวข!อการตรวจสอบอุปกรณEควบคุมและอุปกรณEกำลัง จำนวนทั้งหมด
6 คน

4.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 12 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาห!องเรียนหลักสูตร
วิชาเครื่องปรับอากาศ
นิยามคำศัพทEเฉพาะ
1. สื่อวีดีโอการสอน หมายถึง สื่อวิดีโอที่ผู!สอนจัดทำขึ้นมาสำหรับการเรียนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ความยาว 10 นาที
2. วงจไฟฟ(า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ(าซึ่งไหลมาจากแหล%งกำเนิดผ%านตัวนำ และ
เครื่องใช!ไฟฟ(าหรือโหลด แล!วไหลกลับไปยังแหล%งกำเนิดเดิม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่เกิดจากการปฏิบัติงานในใบงานในเรื่องที่ทำการเรียน
การสอนให!มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได!คะแนนปฏิบัติงานร!อยละ 75 ขึ้นไปของนักศึกษาทั้งหมด และมี
ค%าเฉลี่ยรวมการปฏิบัติงานทั้งหมดร!อยละ 75 ขึ้นไปโดยสังเกตด!วยแบบ Rubic
4. แบบประเมิน Rubic หมายถึง เกณฑEการให!คะแนนที่ถูกพัฒนาโดยครูหรือผู!ประเมินที่ใช!
วิเคราะหEผลงานหรือกระบวนการที่ผู!เรียนได!สร!างขึ้น มีลักษณะเปBนมาตราส%วนประมาณค%า (Rating scale)
ผลงานหรือกระบวนการที่ผู!เรียนได!พยายามสร!างขึ้น
ประโยชนEที่ได!รับจากการวิจัย
1. ได! ส ื ่ อ วิ ด ี โ อการสอนเรื ่ อ งการต% อ วงจรไฟฟ( า เครื ่ อ งปรั บ อากาศชนิ ด แยกส% ว น หลั ก สู ต รวิ ช า
เครื่องปรับอากาศ ที่ผู!สอนสามารถนำไปใช!ในการแก!ไขบัญหาในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู!เรียนให!มีความรู!
ความเข!าใจ สามารถนำไปใช!ต%อยอดในการประกอบอาชีพได!อย%างยั่งยืน
2. ผู!เรียนสามารถศึกษาเรียนรู!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
หลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ได!อย%างต%อเนื่องตลอดเวลา ทำให!เกิดความเข!าใจสามารถนำไปประยุกตEใช!ได!
อย%างหลากหลาย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การเรียนการสอนโดยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องการต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
- การสอนด!วยสื่อวิดีโอ
- การต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแยกส%วน
- แบบประเมิน Rubric

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่
3/2564 โดยใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการ
ต%อวงจรไฟฟ(า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข!อง
ผู!วิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข!องโยเสนอตามลำดับหัวข!อ
1. รูปแบบสื่อวิดีโอการสอน
2. การต%อวงจรไฟฟ(า
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบประเมิน Rubic
1. รูปแบบสื่อวิดีโอการสอน
ความหมายของสื ่ อ การเรี ย นการสอน (Instructional Media) สื ่ อ (Media) หมายถึ ง
ตัวกลางที่ใช%ถ%ายทอดหรือนำความรู! ในลักษณะต%าง ๆ จากผู!ส%งไปยังผู!รับให!เข!าใจ ความหมายได!
ตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใช!เปBนตัวกลางนำความรู!ในกระบวนการสื่อความหมายระหว% าง
ผู!สอนกับผู!เรียนเรียกว%าสื่อการสอน (Instruction Media)ในทางการศึกษามีคำที่มีความหมายแนว
เดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช%น สื่อการสอน (Instructional Media or Teaclning Media)
สื่อการสอน (Educational media) อุปกรณEช%วยสอน (Teaching Aids) เปBนต!น ในปLจจุบันนักการ
ศึกษามักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดต%าง ๆ มารวมกันว%า เทคโนโลยีทางการศึ กษา
(Educational) ซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณEและวิธีการมาใช!ร%วมกันอย%างมีระบบในการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งต%างๆ ที่เปBนบุคคล วัสดุ อุปกรณE ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเปBน
ตัวกลางทำให!ผู!เรียนเกิดการเรียนรู!ตามจุดประสงคEของการเรียนการสอนที่กำหนดไว!ได!อย%างง%ายและ
รวดเร็วเปBนเครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน!าที่เปBนตัวนำ
ความต! องการของครู ไปสู % ตั วนั กเรี ย นอย% า งถูกต! องและรวดเร็ วเปB นผลให! นั กเรีย นเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดมุ%งหมายการเรียนการสอนได!อย%างถูกต!องเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการ
สอนด!วยชื่อต%าง ๆ เช%น อุปกรณEการสอน โสตทัศนูปกรณE เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการ
สอนสื่อการศึกษา เปBนต!น
1.1 หลักการใช!สื่อการเรียนการสอน
การใช!สื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใช!เฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใช!
ในทุกขั้นตอนก็ได! ดังนี้
1.1.1 ขั้นนำเข!าสู%บทเรียน เพื่อกระตุ!นให!ผู!เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กำลังจะ
เรียนหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข!องกับการเรียนในครั้งก%อน แต%มิใช%สื่อที่เน!นเนื้อหาเจาะลึกอย%างแท!จริง เปBน
สื่อที่ง%ายในการนำเสนอในระยะเวลาอันสั้น
1.1.2 ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปBนขั้นสำคัญในการเรียน
เพราะเปBนขั้นที่จะให!ความรู!เนื้อหาอย%างละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคEที่ตั้งไว! ต!องมีการจัดลำดับ
ขั้นตอนการใช!สื่อให!เหมาะสมและสอดคล!องกับกิจกรรมการเรียน
1.1.3 ขั้นวิเคราะหEและฝ8กปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเปBนสื่อที่เปBนประเด็นปLญหาให!ผู!เรียนได!
ขบคิดโดยผู!เรียนเปBนผู!ใช!สื่อเองมากที่สุด
1.1.4 ขั้นสรุปบทเรียน เปBนขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย้ำเนื้อหาบทเรียนให!
ผู!เรียนมีความเข!าใจที่ถูกต!องและตรงตามวัตถุประสงคEที่ตั้งไว! ควรใช!เพียงระยะเวลาสั้นๆ

ขั้นประเมินผู!เรียน เปBนการทดสอบความสามารถของผู!เรียนว%าผู!เรียนเข!าใจในสิ่งที่เรียนถูกต!องมาก
น!อยเพียงใด ส%วนใหญ%แล!วจะเปBนการประเมินจากคำถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมีภาพ
ประกอบด!วยก็ได!
1.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
1.2.1.สื่อประเภทวัสดุ ได!แก% สื่อเล็ก ซึ่งทำหน!าที่เก็บความรู!ในลักษณะของภาพเสียง
และ อักษรในรูปแบบต%าง ๆ ที่ผู!เรียนสามารถใช!เปBนแหล%งหาประสบการณE หรือศึกษาได!อย%างแท!จริง
และกว!างขวาง แบ%งออกเปBน 2 ลักษณะ คือ
1.2.1.1 วัสดุที่เสนอความรู!ได!จากตัวมันเอง ได!แก%หนังสือเรียนหรือตำราของ
จริงหุ%นจำลอง รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป(ายนิเทศ เปBนต!น
1.2.1.2 วัสดุที่ต!องอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เปBนตัวนำเสนอความรู!ได!แก%
ฟmลEมภาพยนตรE แผ%นสไลดE ฟmลEมสตริป เส!นเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศนE รายการที่
ใช!เครื่องช%วยสอน เปBนต!น
1.2.2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณE ได!แก% สื่อใหญ% ที่เปBนตัวกลางหรือ
ทางผ%านของความรู! ที่ถ%ายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไม%มีประโยชนEต%อ
การสื่อความหมายเลยถ!าไม%มีใครรู!ในรูปแบบต%าง ๆ มาป(อนผ%านเครื่องกลไกลเหล%านี้ สื่อประเภทนี้จึง
จำเปBนต!องอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิดเปBนแหล%งความรู!ให!มันส%งผ%าน ซึ่งจะทำให!ความรู!ที่ส%งผ%าน
มีการเคลื่อนไหวไปสู%นักเรียนจำนวนมาก ได!ไกลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทำหน!าที่เหมือนครูเสีย
เอง เช%นเครื่องช%วยสอน ได!แก%เครื่องฉายภาพยนตรE เครื่องเล%นแผ%นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับ
วิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
1.2.3. สื ่ อ ประเภทเทคนิ ค หรื อ วิ ธ ี ก าร ตั ว กลางในกระบวนการเรี ย นการสอนไม%
จำเปBนต!องใช!แต%วัสดุหรือเครื่องมือเท%านั้น บางครั้งจะต!องใช!เทคนิคและกลวิธีต%าง ๆ ควบคู%กันไป
โดยเน!นที่เทคนิคและวิธีการเปBนสำคัญ
2. การต%อวงจรไฟฟ(า
วงจรไฟฟ(า (electric circuit) หมายถึง เส!นทางที่กระแสไฟฟ(าไหลผ%านได!ครบรอบ เมื่อ
กระแสไฟฟ(าไหลผ%านอุปกรณEต%างๆ ก็จะมีความต!านทานเฉพาะตัวที่ยอมให!กระแสไฟฟ(าไหลผ%านมากหรือน!อย
แตกต%างกัน
วงจรปmด (close circuit) คือ วงจรไฟฟ(าที่มีกระแสไฟฟ(าไหลครบรอบ
วงจรเปmด (open circuit) คือ วงจรไฟฟ(าที่ไม%มีกระแสไฟฟ(าไหลผ%าน เนื่องจากส%วนใดส%วนหนึ่งของ
วงจรขาดหรือไม%เชื่อมต%อกันมีผลทำให!เครื่องใช! ไฟฟ(าไม%ทำงานเพระาไม%มีกระแสไฟฟ(าไหลผ%านเข!าไป
องคEประกอบที่สำคัญของวงจรไฟฟ(าที่จะทำให!เครื่องใช!ไฟฟ(าทำงานได! คือ แหล%งกำเนิดไฟฟ(า สายไฟ อุปกรณE
ไฟฟ(า และเครื่องใช!ไฟฟ(า

ตารางแสดงสัญลักษณที่ใชในการตอวงจรไฟฟา

การต%อวงจรไฟฟ(าโดยทั่วไปมี 3 แบบ ดังนี้
1. การต%อวงจรไฟฟ(าแบบอนุกรม (series circuit) เปBนการต%อเรียงกันเปBนสายเดียว เช%น การต%อ
หลอดไฟฟ(าโดยการต%อปลายหลอดไฟฟ(าหลอดที่ 1 กับปลายหลอดไฟฟ(าหลอดที่ 2 และต%อปลายหลอด
ไฟฟ(า หลอดที่ 2 อีกอันหนึ่งกับหลอดไฟฟ(าหลอดอื่นไปเรื่อยๆ จนครบวงจร กระแสไฟฟ(าจะไหลในทิศทาง
เดียวกันตลอด โดยไม%แยกเปBนหลายสาย ดังรูป

รูปแสดงการต%อวงจรไฟฟ(าแบบอนุกรม

2. การต%อวงจรไฟฟ(าแบบขนาน (parallel circuit) เปBนการต%อโดยที่กระแสไฟฟ(ามีการแยกไหล
ออกได!หลายทางและช%วงสุดท!ายจะไหลมา รวมกัน เช%น ต%อหลอดไฟฟ(าแต%ละหลอดเข!าด!วยกัน และรวมปลาย
อีกด!านหนึ่งของหลอดไฟฟ(าทุกหลอดเข!าด!วยกัน

รูปแสดงการต%อวงจรไฟฟ(าแบบขนาน
3. การต%อวงจรไฟฟ(าแบบผสม (hybrid circuit) เปBนการต%อวงจรที่มีทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน
ในวงจรเดียวกัน

รูปแสดงการต%อวงจรไฟฟ(าแบบผสม
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปBนความสามารถของนักเรียนในด!าน
ต%างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได!รับประสบการณE จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต!องศึกษาแนวทาง
ในการวัดและประเมินผล การสร!างเครื่องมือวัดให! มีคุณภาพนั้น ได!มีผู!ให!ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว!ดังนี้
สมพร เชื ้ อพั น ธE (2547, หน! า 53) สรุ ป ว% า ผลสั มฤทธิ ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตรE หมายถึ ง
ความสามารถ ความสำเร็จและสมรรถภาพด!านต%างๆของผู!เรียนที่ได!จากการเรียนรู!อันเปBนผลมาจากการเรียน
การสอน การฝ8กฝน หรือประสบการณEของแต%ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได!จากการทดสอบด!วยวิธีการต%างๆ
พิมพันธE เดชะคุป ตE และพเยาวE ยินดีสุข (2548, หน!า 125) กล%าวว%า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น
หมายถึง ขนาดของความสำเร็จที่ได!จากกระบวนการเรียนการสอน
ปราณี กองจินดา (2549,หน!า 42) กล%าวว%า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ที่ได!รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปBนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณEเรียนรู!
ทางด!านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได!จำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว!ตามลักษณะของ

วัตถุประสงคEของการเรียนการ สอนที่แตกต%างกัน ดังนั้นจึงสรุปได!ว%าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิด
จากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให! นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได!โดยการ
แสดงออกมาทั้ง 3 ด!าน คือ ด!านพุทธิพิสัย ด!าน จิตพิสัย และด!านทักษะพิสัย
4. แบบประเมิ น Rubic Scoring Rubric คื อเกณฑE การให! คะแนนที ่ ถู กพั ฒ นาโดยครู ห รื อผู ! ป ระเมิ น ที ่ ใ ช!
วิเคราะหEผลงานหรือกระบวนการที่ผู!เรียนได!พยายามสร!างขึ้น การประเมินผลงานของนักเรียนจะมี 2 ลักษณะ
คือ ผลงานที่ได!จากกระบวนการของนักเรียน และกระบวนการที่นักเรียนใช!เพื่อให!เกิดผลงาน จะประเมินใน
ลักษณะใดขึ้นอยู%กับจุดมุ%งหมายในการเรียนรู! อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้ งสอง
ลักษณะก็ได! ผู!ประเมินจะต!องตัดสินคุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของผู!เรียนแต%ละคนที่มี
ระดับที่แตกต%างกันหลายระดับ ระดับที่แตกต%างกันอาจจะเปBนระดับคุณภาพของชิ้นงานที่ได!สร!างขึ้น หรือ
ระดับของกระบวนการต%าง ๆ ที่ผู!เรียนแต%ละคนได!ใช!เพื่อให!เกิดผลงานเพื่อให!การตัดสินใจสอดคล!องกับผู!เรียน
แต%ละคน ผู!ประเมินจะต!องใช!เกณฑEในการประเมินคุณภาพชิ้นงานของผู!เรียน เกณฑEอาจจะอยู%ในเชิงคุณภาพ
หรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเปBนมาตราส%วนประมาณค%า (Rating scale) หรือแบบตรวจสอบ (Checklist)
โดยปกติจะใช! Rubric ในการประเมินจุดประสงคEการเรียนรู!เดียวหรือส%วนใดส%วนหนึ่งของงานปฏิบัติ แต%การ
ปฏิบัติงานที่มีซับซ!อน ผู!ประเมินจะต!องประเมินจุดประสงคEการเรียนรู!ที่หลากหลายและประเมินหลาย ๆ ส%วน
ของการปฏิบัติ นั่นคือผู!ประเมินจะต!องมีเกณฑEการให!คะแนนที่มากมายเพื่อให!เหมาะกับจุดประสงคEการเรียนรู!
ที่แตกต%างกัน หรือเหมาะกับแต%ละส%วนของการปฏิบัติงาน การให!คะแนนจะอยู%ในรูปของตัวเลข โดยปกติจะ
เปBน 0-3 หรือ 1-4 ในแต%ละระดับของคะแนนจะขึ้นอยู%กับระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้นตัวเลข 4 อาจจะ
หมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด เลข 3 เปBนระดับคุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแต%ละระดับจะต!องใช!การ
อธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแต%ละระดับคะแนนจะต!องอธิบายเปBนภาษาที่ แสดงให!เห็น ถึงคุ ณภาพของการ
ปฏิบัติงานในระดับนั้น
เกณฑEการให!คะแนน (Scoring Rubric) มีความสำคัญอย%างไร
การประเมินศักยภาพของผู!เรียนโดยให!ลงมือปฏิบัตินั้น ไม%มีคำเฉลยหรือคำตอบถูกที่แน%ชัดลงไป
เหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานแต%ละชิ้นของผู!เรียนที่ได!ลงมือปฏิบัติจึงมีความจำเปBน ที่
จะต!องประเมินคุณภาพของงานอย%างเปBนปรนัย ซึ่งมันเปBนการยากที่จะทำได! และได!ค!นพบการสร!างเกณฑEการ
ให!คะแนนหรือ rubric ขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางในการตัดสินอย%างยุติธรรม และปราศจากความลำเอียง
Rubric จะต!องมีความชัดเจนในเกณฑEการให!คะแนนอย%างพอเพียงถึงขนาดที่ผู!ประเมิน 2 คนสามารถใช!
Rubric เดียวกันประเมินชิ้นงานของผู!เรียนชิ้นเดียวกันแล!วให!คะแนนได!ตรงกัน ระดับของความสอดคล!องใน
การให!คะแนนของผู!ประเมิน 2 คนที่ประเมินอย%างเปBนอิสระจากกันจะเรียกว%า ความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
การประเมิน
องคEประกอบของเกณฑEการให!คะแนน (Scoring Rubric)
Scoring rubric มีหลายองคEประกอบ ในแต%ละองคEประกอบก็มีประโยชนE มีความสำคัญ องคEประกอบมีดังนี้
1. จะมีอย%างน!อย 1 คุณลักษณะหรือ 1 มิติที่เปBนพื้นฐานในการตัดสินผู!เรียน
2. การนิยามและการยกตัวอย%างจะต!องมีความชัดเจนในแต%ละคุณลักษณะหรือมิติ
3. มาตราการให!คะแนนจะต!องเปBนอัตราส%วนกันในแต%ละคุณลักษณะหรือมิติ

4. จะต!องมีมาตรฐานที่เด%นชัดในแต%ละระดับของการให!คะแนน
ในแต%ละระดับการให!คะแนนจะต!องมีความชัดเจนในการนิยม และความกว!างของระดับคะแนนไม%ควร
เกิน 6 ถึง 7 ระดับ ถ!ามีระดับของการให!คะแนนกว!างมากเกินไปจะมีความลำบากในการตัดสินความแตกต%าง
ในแต%ละระดับ เช%น ความกว!างคะแนนเปBน 100 ทำให!ยากที่จะอธิบายว%าคะแนน 81 มีคุณภาพแตกต%างจาก
80 หรือ 82 อย%างไร และจะทำให!ความสอดคล!องของการประเมินด!วยผู!ประเมินหลายคนลดลงไป การจะ
กำหนดความกว!างของการให!คะแนนเปBนเท%าไหร%นั้น จะต!องมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนในการนิยามที่
ครอบคลุมตั้งแต% แย%ที่สุด (poor) จนถึงดีเลิศที่สุด (excellent)
ชนิดของเกณฑEการให!คะแนน (Scoring Rubric)
Scoring Rubric มีอยู% 3 ชนิดคือ
1. Holistic Rubrics เปBนเกณฑEการให!คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม%ได!แยกส%วนหรือแยก
องคEประกอบการให!คะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น
2. Analytic Rubrics เปBนเกณฑEการให!คะแนนที่แยกส%วนหรือองคEประกอบคุณลักษณะของผลงาน
หรือกระบวนการ แล!วนำแต%ละส%วนหรือองคEประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปBนคะแนนรวม
3. Annotated Holistic Rubrics ผู!ประเมินจะประเมินแบบ holistic rubrics ก%อนแล!วจึงประเมิน
แยกส%วนอีกบางคุณลักษณะที่เด%น ๆ เพื่อใช!เปBนผลสะท!อนในบางคุณลักษณะของผู!เรียน
การให!คะแนนแบบ holistic rubrics ใช!ได!ง%ายและใช!เพียงไม%กี่ครั้งต%อผู!เรียน 1 คน จะเปBนการประเมินใน
ภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ส%วนการให!คะแนนแบบ analytic rubrics จะใช!บ%อยครั้งโดยจะ
ประเมินแยกในแต%ล ะคุ ณลั กษณะของงาน ซึ่งการประเมิน แบบนี ้จ ะมีป ระโยชนEเ มื่ อสนใจจะวิ นิจ ฉั ย หรื อ
ช%วยเหลือผู!เรียนว%ามีความรู!ความเข!าใจในแต%ละส%วนหรือแต%ละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือไม% ซึ่ง
จะมีส%วนให!ครูได!ช%วยเสริมสร!างหรือพัฒนาการเรียนรู!ในแต%ละคุณลักษณะของผู!เรียนให!ดียิ่งขึ้น ส%วนแบบ
annotated rubrics จะรวมข!อจำกัดของ holistic และ analytic ไว!ด!วยกัน เริ่มด!วยการประเมินในภาพรวม
ของการปฏิบัติงานด!วย holistic แล!วผู!ประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลักษณะของงานแบบ analytic
ซึ่งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไม%มีผลต%อการเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินแบบ holistic ประโยชนE
ก็คือจะมีความรวดเร็วในการประเมินและเปBนการให!ผู!ประเมินได!เลือกประเมินเฉพาะบางคุณลักษณะที่โดดเด%น
เพียงไม%กี่องคEประกอบเพื่อเปBนผลสะท!อน (feedback) ให!แก%ผู!เรียน แต%ไม%มีประโยชนEในการวินิจฉัยผู!เรียนว%า
บกพร%องในคุณลักษณะใด เพราะหลาย ๆ คุณลักษณะไม%ได!ถูกประเมิน

บทที่ 3
วิธดี ำเนินการวิจยั
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนจากการสอนโดยใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 3/2564
ผู!วิจัยได!ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ%มเป(าหมาย
2. เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข!อมูล
5. การวิเคราะหEข!อมูล
6. สถิติที่ใช!ในการวิเคราะหEข!อมูล
กลุม% เป(าหมาย
กลุ%มเป(าหมายที่ใช!ในการวิจัยครั้งนี้เปBนนักศึกษาห!องเรียนหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ
ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 6 คน ได!มาโดยวิธีการ เลือกโดยเฉพาะเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช!ในการวิจยั
1. สื่อวิดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC
รูปแบบการวิจยั
เปBนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใช!แบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ%มทดลองกลุ%มเดียว วัดผลก%อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมข!อมูล
ทำการเก็บรวบรวมข!อมูลโดยใช!แบบสังเกต Rubric
การวิเคราะหEขอ! มูล
ใช!ค%าเฉลียกลุ%มเป(าหมาย (Mean)
สถิติที่ใช!ในการวิเคราะหEข!อมูล มีดังนี้

1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหEข!อมูล ได!แก%
หาค%าเฉลี่ย (Mean) ใช!สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
1) หาคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

µ=
µ

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย

∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N

แทน จำนวนคะแนนในกลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหEขอ! มูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนจากการสอนโดยใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ ภาคเรียนที่ 3/25
ผู!วิจัยได!เสนอผลการวิเคราะหEข!อมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณEที่ใช!ในการเสนอผลการวิเคราะหEข!อมูล
2. ผลการวิเคราะหEข!อมูล
1. สัญลักษณEทใี่ ช!ในการเสนอผลวิเคราะหEขอ! มูล
เพื่อให!เข!าใจตรงกันในการแปลความหมายของข!อมูล ผู!ศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณE
ที่ใช!ในการเสนอผลการวิเคราะหEข!อมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ%มทดลอง
µ แทน ค%าเฉลี่ย (Mean)
2. ผลการวิเคราะหEขอ! มูล
หาค%าเฉลี่ย (Mean) µ ของผู!ที่ผ%านการประเมินหลังจากใช!สื่อวิดีโอการสอนเรื่องต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
(88+80+76+92+84+96)/6
ได! µ = 86
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก%อนเรียน และหลังเรียน

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชือ่ -สกุล
นายติณณภพ บุญหล!า
นายสุวิทยE อินเขียน
นายวชิรวิทยE วงษEวิไลวารินทรE
นายดรณE รัตนอุบล
นายวรณัฐ ศีลพิพัฒนE
นายชัชชัย เอื้อพัทธยากร
คะแนนรวม

คะแนน
ก%อน

คะแนน
หลัง

ค%าต%าง

14
12
11
13
14
14

22
20
19
23
21
24

8
8
8
10
7
10

78

129

51

คะแนนค%าเฉลี่ย

13

21.5

8.5

จากตารางที่ 1 พบว%าหลังจากใช!สื่อวิดีโอเรื่องต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ในการ
เรียนการสอนนักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนผ%านตามเกณฑEทั้งหมด ได!คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21.5 คะแนน
ซึ่งมากกว%าคะแนนเฉลี่ยก%อนเรียนซึ่งได! 13 คะแนน อยู% 8.5 คะแนน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข!อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปBนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคE เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู!เรียนจากการสอนโดย
ใช!สื่อวีดีโอเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาเครื่องปรับอากาศ
ภาคเรียนที่ 3/2564
กลุ%มเป(าหมาย ได!แก% นักศึกษาหลักสูตรเครื่องปรับอากาศ รอบเช!า ภาคเรียนที่ 3/2564
เครื่องมือที่ใช!ในการวิจัยประกอบด!วย สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกส%วน และแบบสังเกตการปฏิบัติงานการต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนก (Rubric)
ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหขอมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหEผล จากการศึกษาครั้งนี้ผู!ศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุ%งหมายของการศึกษา สรุปผลได!
ดังนี้
จากผลการทดสอบพบว%าหลังจากใช!สื่อวิดีโอเรื่องต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
ในการเรียนการสอนนักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนผ%านตามเกณฑEทั้งหมด ได!คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 21.5
คะแนน ซึ่งมากกว%าคะแนนเฉลี่ยก%อนเรียนซึ่งได! 13 คะแนน อยู% 8.5 คะแนน แสดงว%าการเรียนโดยใช!สื่อวิดีโอ
การสอนเรื่องต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ช%วยพัฒนาทักษะการเรียนในเรื่องการสอนเรื่องต%อ
วงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วนได!เปBนอย%างดี
2. อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนด!วยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องต%อวงจรไฟฟ(า
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมี
คะแนนสูงขึ้น และเมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาหาค%าเฉลี่ย พบว%า มีค%าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน นี้ผู!วิจัยได!ศึกษาหลักการสร!าง ขั้นตอนและได!จัดทำตาม
กระบวนการต%าง ๆ ที่ศึกษาตลอดจนปรึกษาผู!เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการเจาะกระเป„า
ลิ้นเดียว ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะที่มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ผู!เรียนได!ลงมือปฏิบัติงานจริงทำให!เกิด
ความรู! ความเข!าใจ การนำไปใช! ในการวิเคราะหE การสังเคราะหE และการประเมินผลในเรื่องที่ศึ กษา
ผู!เรียนเรียนรู!ได!เร็วมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาจากสื่อวิดีโอการ
สอนเรื่องต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน ซึ่งย%อมทำให!ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล!องกับงานวิจัยของพงษEวิภา เทวีลาภรณE (2563:บทคัดย%อ) ได!ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช!สื่อการสอนออนไลนE Google Site รายวิชาการประมาณราคางานก%อสร!าง ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปAที่ 3 สาขาวิชาสถาปLตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ผลการศึกษา พบว%า
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว%า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค%าเฉลี่ย ก%อนเรียนเท%ากับ
24.08 คะแนน และหลังเรียนเท%ากับ 26.50 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว%าก%อนเรียน
สอดคล!องกับงานวิจัยของเดชา มิ่งระกูล (2562) ที่พบว%า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว%าก%อน เรียน
และสอดคล!องกับงานวิจัยของธัญศญา ธรรมิสกุล (2561:บทคัดย%อ) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช!สื่อ PowerPoint เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 12 ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตรE

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยEพณิชยการ พบว%าจาก
การสอนโดยใช!สื่อ PowerPoint เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 12 พบว%า ค%าเฉลี่ย
คะแนนก%อนเรียน คือ 6.73 และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 3.58 และค%าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน คือ 12.58
และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 2.44
3. ข!อเสนอแนะ
ข!อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ครูผู!สอนควรชี้แนะ ดูแล ให!คำแนะนำ ติดตามสังเกตการณEนักศึกษาที่มีปLญหาในการเรียนรู!
อย%างใกล!ชิด เนื่องจากนักศึกษาอาจจะยังไม%เข!าใจในการใช!สื่อวิดีโอ
2. การออกแบบการสอนและเครื่องมือที่ผู!วิจัยสร!างขึ้น ได!ออกแบบให!เหมาะสำหรับนักศึกษา
กลุ%มเป(าหมายเฉพาะกลุ%ม หากจะนำไปใช!กับนักเรียนกลุ%มอื่น ควรคำนึงถึงบริบท และความเหมาะสมของ
นักศึกษากลุ%มนั้นด!วย
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ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ / อื่น ๆ)

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ก%อนทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องปรับอากาศ
หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ
เรือ่ ง การต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
เวลา 3 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 3
ปAการศึกษา 2564 รอบ เช!า

ขั้นตอนทำงานถูกต!อง

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความเรียบร!อย สวยงามของงาน

เสร็จทันเวลา

ที่
ชื่อ

5
2
2
2
2
3
3

5
3
2
2
3
3
3

5
3
2
2
3
3
3

5
3
3
2
2
2
3

1
2
3
4
5
6

นายติณณภพ บุญหล!า
นายสุวิทยE อินเขียน
นายวชิรวิทยE วงษEวิไลวารินทรE
นายดรณE รัตนอุบล
นายวรณัฐ ศีลพิพัฒนE
นายชัชชัย เอื้อพัทธยากร

รวม

การเตรียมวัสดุอุปกรณE
5
3
3
3
3
3
2

คะแนน

25
14
12
11
13
14
14

ผู!ประเมิน……………………………………..

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (หลังทำนวัตกรรม)
หมวดวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องปรับอากาศ
หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ
เรือ่ ง การต%อวงจรไฟฟ(าเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส%วน
เวลา 3 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 3
ปAการศึกษา 2564 รอบ เช!า

ขั้นตอนทำงานถูกต!อง

ความปลอดภัยในการทำงาน

ความเรียบร!อย สวยงามของงาน

เสร็จทันเวลา

ที่
ชื่อ

5
4
4
4
4
4
5

5
4
4
4
4
4
5

5
5
4
4
5
5
4

5
5
4
4
5
4
5

1
2
3
4
5
6

นายติณณภพ บุญหล!า
นายสุวิทยE อินเขียน
นายวชิรวิทยE วงษEวิไลวารินทรE
นายดรณE รัตนอุบล
นายวรณัฐ ศีลพิพัฒนE
นายชัชชัย เอื้อพัทธยากร

รวม

การเตรียมวัสดุอุปกรณE
5
4
4
3
5
4
5

คะแนน

25
22
20
19
23
21
24

ผู!ประเมิน……………………………………..

รายการ

เกณฑEการประเมิน
การต%อวงจรไฟฟ(าเครือ่ งปรับอากาศชนิดแยกส%วน
ระดับคะแนน
5
4
3
2

1

1. การ มีวัสดุ
เตรียมวัสดุ อุปกรณE
อุปกรณE ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณEทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อยดี
มาก

มีวัสดุอุปกรณE
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณEทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อยดี

วัสดุอุปกรณE
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณEทำ
ความสะอาด
สถานที่ได!
เรียบร!อย แต%
ต!องเตือน
บางส%วน

2.
ขั้นตอน
ทำงาน
ถูกต!อง

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได!
อย%าง
คล%องแคล%วดี
มาก

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได!
อย%าง
คล%องแคล%วดี

ทำงานได!
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแต%ยัง
ขาดความ
คล%องแคล%ว

3. ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน

ทำงานด!วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงานดี
มาก

รายการ

5

มีวัสดุ
อุปกรณE
ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณEทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม%
เรียบร!อย
ต!องตักเตือน

วัสดุอุปกรณE
ไม%ครบถ!วน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณEทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม%
เรียบร!อย
ต!องตักเตือน

ทำงานด!วย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
มาก

ทำงานได!ไม%
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต!อง
บอกเปBน
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล%องแคล%ว
ทำงานด!วย ทำงานไม%
ความ
ระมัดระวัง
ระมัดระวังมี เปBนบางครั้ง
ความ
มีความ
ปลอดภัยใน ปลอดภัยใน
การทำงาน การทำงาน
พอใช!
พอใช!

ทำงานได!ไม%
ถูกต!อง
ตามลำดับ
ขั้นตอนต!อง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล%องแคล%ว
ทำงานไม%
ระมัดระวัง
เปBนบางครั้ง
ไม%มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

4. ความ
เรียบร!อย
สวยงาม
ของงาน

มีความ
สะอาด
เรียบร!อย
ละเอียดถี่
ถ!วน
และสวยงาม
ดีมาก

มีความ
สะอาด
เรียบร!อย
ละเอียดถี่ถ!วน
เล็กน!อย
และสวยงามดี

ความสะอาด
เรียบร!อย
ละเอียดถี่
ถ!วนเล็กน!อย
และสวยงาม
พอใช!

5. เสร็จ
ทันเวลา

ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ
ตามเวลา
ช!ากว%าเวลาที่ ช!ากว%าเวลาที่
กำหนดไม%เกิน กำหนดไม%
ที่กำหนด
10 นาที
เกิน 15
นาที

ไม%มีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบร!อย
และความ
ละเอียดถี่
ถ!วน
ความ
สวยงาม
พอใช!

ไม%มีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบร!อย
และความ
ละเอียดถี่
ถ!วน
ความ
สวยงามยังใช!
ไม%ได!

ทำงานเสร็จ
ช!ากว%าเวลาที่
กำหนดไม%
เกิน 30
นาที

ทำงานเสร็จ
ช!ากว%าเวลาที่
กำหนด
มากกว%า 30
นาที

