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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 
ส าหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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........................................ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ในบทบำทหน้ำที่ จรรยำบรรณ และคุณสมบัติของผู้สอนงำนได้ถูกต้อง 
1.2 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้และทักษะในกำรสอนงำนทั้งแบบบรรยำยและสำธิตได้ถูกต้อง 
1.3 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกสำมำรถวิเครำะห์งำนเพ่ือสอน เขียนวัตถุประสงค์ เตรียมกำรสอน ประเมินผลกำรสอน

ได้ถูกต้อง 

2. ระยะเวลาฝึก 
ผู้รับกำรฝึกจะได้รับกำรฝึกทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค หรือศูนย์พัฒนำ

ฝีมือแรงงำนจังหวัด หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนกรุงเทพมหำนคร หรือหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสังกัด        
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รวมระยะเวลำกำรฝึก 30 ชั่วโมง  

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก 
3.1 เป็นหัวหน้ำงำนระดับต้นหรือผู้ช่วยหัวหน้ำงำน  
3.2 เป็นผู้ที่ท ำหน้ำที่สอนงำนหรือแนะท ำงำน 
3.3 มีสภำพร่ำงกำยและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรฝึก และสำมำรถเข้ำฝึกได้ตลอดหลักสูตร 

4. วุฒิบัตร 
 ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนำฝีมือแรงงำน สำขำ เทคนิคกำรสอนงำน 
 ชื่อย่อ วพร. เทคนิคกำรสอนงำน 

ผู้รับกำรฝึกต้องมีระยะเวลำกำรฝึกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรฝึกทั้งหมด และต้องเข้ำรับ
กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
จะได้รับวุฒิบัตร  
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5. หัวข้อวิชา 

รหัส หัวข้อวิชำ 
ชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
0922330601 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สอนงำน 3 - 
0922330602 จิตวิทยำกำรสอน 3 - 
0922330603 ควำมส ำคัญของสื่อและกำรใช้สื่อกำรสอน 3 - 
0922330604 กำรวิเครำะห์งำนเพื่อกำรสอน 3 - 
0922330605 กำรเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 - 
0922330606 กำรวัดและประเมินผลกำรสอน 3 - 
0922330607 กำรสอนแบบบรรยำย 3 3 
0922330608 กำรสอนแบบสำธิต 3 3 
0922339901 กำรวัดและประเมินผล - - 

  24 6 
 รวม 30 

6. เนื้อหาวิชา 
0922330601 หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้สอนงาน (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณสมบัติของ
ผู้สอนงำนได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยของผู้สอนงำน ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน บทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สอนงำน เช่น กำรวิเครำะห์งำน กำรวำงแผนกำรสอน กำรเตรียมกำรสอน และ
กำรสอนงำน เป็นต้น และคุณสมบัติของผู้สอนงำน 

0922330602 จิตวิทยาการสอน (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจิตวิทยำกำรสอนได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเก่ียวกับควำมหมำยของกำรเรียนรู้ แบบของกำรเรียนรู้ เป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ วิธีกำร
เรียนรู้ องค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ หลักกำรเรียนรู้ ของผู้ใหญ่และเทคนิคกำรสอนผู้ใหญ่ กำรจูงใจในกำร
เรียนรู้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
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0922330603 ความส าคัญของสื่อและการใช้สื่อการสอน (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญของสื่อและกำรใช้สื่อกำรสอน    
ได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยและควำมส ำคัญของสื่อ สื่อชนิดต่ำงๆ ประสำทสัมผัสในกำรรับรู้ 
คุณค่ำของสื่อกำรสอน และกำรน ำเสนอสื่อตัวอย่ำงประกอบกำรสอน  

0922330604 การวิเคราะห์งานเพื่อการสอน (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกสำมำรถวิเครำะห์งำนเพื่อกำรสอนได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำน ขอบเขตกำรสอนงำน จุดประสงค์ในกำร
วิเครำะห์ วิธีกำรวิเครำะห์งำน กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้เตรียมกำรสอน และตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์งำน 

0922330605 การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกสำมำรถเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี ่ยวกับควำมหมำยของวัตถุประสงค์ ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์   
ข้อแตกต่ำงระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับวัตถุประสงค์ทั่วไป หลักกำรเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และตัวอย่ำงกำรเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

0922330606 การวัดและประเมินผลการสอน (3 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกสำมำรถวัดและประเมินผลกำรสอนได้ถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรสอน ขอบข่ำยกำรวัดผล ช่วงเวลำกำรวัดผล 
เครื่องมือวัดผล กำรวัดผลด้วยข้อสอบ และวิธีกำรให้คะแนนข้อสอบ 

0922330607 การสอนแบบบรรยาย (3 : 3) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถสอนแบบบรรยำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำหลักกำรและวิธีกำรเตรียมกำรสอน รูปแบบใบช่วยสอน กำรใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก
ประกอบกำรสอน รูปแบบกำรสอน วิธีกำรสอนแบบบรรยำย กำรเตรียมใบช่วยสอนต่ำง  ๆ เทคนิคกำรสอน     
แบบบรรยำย กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรสอนและกำรยกตัวอย่ำงกำรสอน 
 ปฏิบัติกำรสอนแบบบรรยำย ตำมแผนกำรสอนที่ก ำหนดไว้  

0922330608 การสอนแบบสาธิต (3 : 3) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้รับกำรฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถสอนแบบสำธิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรสำธิต ประโยชน์ของกำรสอนสำธิต ขั้นตอนกำรสอน
สำธิต กำรเขียนใบขั้นตอนกำรสอนสำธิต กำรเขียนใบตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเตรียมสื่อกำรสอน  
เทคนิคกำรสอนแบบสำธิต และกำรยกตัวอย่ำงกำรสอนแบบสำธิต  
 ปฏิบัติกำรสอนแบบสำธิต ตำมแผนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ 

0922339901 การวัดและประเมินผล  
 เป็นกำรประเมินควำมรู้และทักษะของผู้รับกำรฝึกระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

 
**************************** 

 
ผู้จัดท าหลักสูตร 
 นำยสมศักดิ ์ สุขวัฑฒโก   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก   
 นำงสมพร  ขันติโชติ    หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำหลักสูตร 
       กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและเทคโนโลยีกำรฝึก 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 นำงสำวนิ่มนวล  ศงสนันทน์   นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 นำยจักรวำล  ทิพย์มำลัย   นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 นำยนที  รำชฉวำง    นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 นำยวิระ  ชิตชลธำร    นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
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 นำยภัทร์  วรศักดิ์โยธิน   นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร 
       ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝึก 
 
 
 

 


