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การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาแอนิเมชัน
ภาวพรรณ ขําทับ1* ธีรพงษ์ วิรยิ านนท์2 สวนันท์ แดงประเสริฐ2 และ กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน และ 3) ศึกษาผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปกรรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
ดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จํานวน 25 คน และมีการติดตามผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างเดิม ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการสร้างงานแอนิเมชัน 3 มิติ จํานวน 8 คน ผลการวิจัย พบว่า
1) โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะประกอบด้วย คุณลักษณะของรายวิชา บทเรียนมอดูล วิธีการสอนและการจัดการ
เรียนการสอน และวิธีการประเมินและร่องรอยหลักฐาน 2) ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน
ประกอบด้วย ระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการบทเรียนมอดูล ระบบการจัดการ
แบบทดสอบและประเมินผล ระบบการจัดการรายงาน ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า มีคุณภาพระดับมากที่สุด
(=ݔ4.50, S.D.=.60) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ แผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ แบบ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย แบบสังเกตการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามปาก
เปล่า และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และ 3) ผลการ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานอาชีพผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกมอดูลการเรียนรู้ โดยผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในมอดูลการขึ้นรูปตัวละคร
ที่ค่าร้อยละ 81.20 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนมีสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินในหน่วยสมรรถนะที่
ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
คําสําคัญ: ระบบการจัดการเรียนรู้, หลักสูตรฐานสมรรถนะ, มอดูลฐานสมรรถนะ, ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ,
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The Development of Learning Management System for Enhancing the
Competency based on the Occupational Standards in an Animation Major
Parwapun Kamtab1* Theerapong Wiriyanon2 Sawanan Dangprasert2 and Gan Chanyawudhiwan3
Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop a competency based curriculum structure in
Animation 2) to develop a learning management system for enhancing the competency based on the
occupational standards in an Animation Major and 3) to study performance enhancement of learners in
Animation. This was done by applying it to 25 students from high vocational certificate majoring in
Multimedia Computer Arts, Siam Technology College (Siamtech).The professional performance appraisal
follow ups were also conducted on 8 students that had gone through the creation of 3D animation.
From the results of the research, it was found that 1) Competency based curriculum structure
comprised of course specification, module of instructions, teaching methods, assessment approach and
evidence requirements 2) Components of the learning management system to enhance learners'
competencies are the user management were system, course management system, module
management system, quiz and assessment management system, and report management system are
the most suitable (=ݔ4.50, S.D.=.60) Instrument were used to assess vocation competencies were
professional competency assessment plan and professional competency assessment form comprised of
observation, competency evaluation, oral questionnaires, vocational competency assessment results
summary and 3) The learners had a standardized learning achievement of 75% on all learning modules
with the highest mean was the Modeling at 81.20% and all trainees had performance in accordance
with the assessment criteria in performance units that match the assigned workload.
Keywords: Learning Management System, Competency Based Curriculum, Competency Based
Modules, Competency Based Assessment, Animation
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1. บทนํา
สถาบันอาชีวศึกษาต่าง ๆ ได้ดําเนินนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แต่ทั้งนี้การจัดการศึกษาใน
ปั จจุ บั นยั งเป็ นการจั ดการศึ กษาเพื่ อผลิ ตและพั ฒ นา
กําลังคนตามความสามารถของสถานศึกษา และความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งผลให้ปริมาณของผู้สําเร็จ
การศึ ก ษาไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ส่วนด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะวิชาชีพที่จําเป็น ทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถาน
ประกอบการต้ อ งเสี ย เวลาและทรั พ ยากรในการจั ด
ฝึกอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมอย่างน้อย 3-6 เดือน การ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณลักษณะไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการเช่นนี้ ถือเป็นการสูญเปล่าในการจัด
การศึกษา [1] ดังนั้น ถ้าต้องการผลิตกําลังคนให้ได้
สมรรถนะและคุณภาพตามความต้องการของมาตรฐาน
อาชี พ ก็ จะต้ องนํ ามาตรฐานวิ ชาชี พที่ ได้ กํ าหนดไว้ ไป
พัฒนาเป็นหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนหรือการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและมีคุณภาพตาม
เกณฑ์สมรรถนะของมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนดไว้ [2]
การเรี ยนการสอนในสาขาวิ ชาแขนงใหม่ อั นเป็ นที่
ต้องการของภาคธุรกิจด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ทําให้เกิด
สาขาอาชีพที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพราะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์
และต่อยอดในธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างไม่จํากัด และถือ
เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ทุกประเทศให้ความสําคัญ
มากเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถ
สร้างรายได้กลับเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ถ้าหาก
ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางที่
เป็นสากล [3] โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแอนิเมชันซึ่งอยู่ใน
ดิจิทัลคอนเทนต์นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความ
สําคัญในยุคนี้ แต่ปัญหาสําคัญที่พบเจอในวิชาชีพของ
สาขาแอนิ เ มชั น พบว่ า ถึ ง แม้ จํ า นวนบุ ค ลากรด้ า น
แอนิ เมชั นที่ แต่ ละสถาบั นการศึ กษาผลิ ตป้ อนตลาดมี
ปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แล้ ว ก็ ต าม แต่ อุ ป สรรคสํ า คั ญ ที่
อุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชันของไทยกําลังเผชิญอยู่
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คื อ การขาดแคลนบุ คลากรผู้ เชี่ ยวชาญที่ มี ทั กษะและ
ประสบการณ์ในการทํางานที่มีคุณภาพ อีกปัญหาสําคัญ
ที่พบโดยทั่วไปคือ บัณฑิตที่จบการศึกษามายังมีทักษะ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าต้องมี
ความชํานาญเฉพาะอย่าง ในขณะที่สถานประกอบการ
ต้ อ งการให้ ผู้ จ บการศึ ก ษาสามารถทํ า งานได้ ทุ ก
กระบวนการผลิต [4]
จากสภาพการทํางานในปัจจุบันทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมี
การปรั บตั วที่ สามารถพั ฒนาได้ อย่ างรวดเร็ วเพื่ อการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ ในขณะที่ภาคการศึกษาขยับตัวช้า
และขาดการเชื่ อมโยงอย่ างใกล้ ชิ ดกั บภาคธุ รกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรม [5] ดังนั้น สิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียนนอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความสอดคล้องกับสาขาอาชีพในสถานประกอบการ
แล้ว การนําเอาระบบการจัดการเรียนรู้เข้ามาใช้พัฒนา
ผู้เรียนย่อมมีความสําคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังเช่นประเทศ
ไอร์ แลนด์ ซึ่ ง มี ร ะบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ก็ ไ ด้ มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
มาใช้ทั้งในการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยได้
วางแผน “กลยุทธ์ดิจิทัลสําหรับโรงเรียน 2015-2020”
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ [6]
ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งจะทํ าให้
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในวิชาชีพ จึงได้นํามาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน มาจัดทําเป็นหลักสูตร
วิชาชีพและมอดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะสําหรับ
ผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้
ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาวิชาชีพของ
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานและความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อุตสาหกรรมต้องการ เพื่อให้
ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีสมรรถนะวิชาชีพที่เป็น
สมรรถนะเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
2.3 เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 งานวิ จั ยนี้ แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่ การวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ เ รี ย นเชิ ง ปริ ม าณจากผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นรู้ และการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพผู้ เ รี ย นเชิ ง
คุณภาพจากการทํางานจริง
3.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเชิ ง
ปริ ม าณ ได้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นระดั บ ปวส. ชั้ น ปี ที่ 2 สาขา
ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) จํ านวน 25 คน และนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 8 คน ที่ผ่านการเสริมสร้าง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยมี 3 ระยะ ดังนี้
4.1 การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
4.1.1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ อกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวกับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
4.1.2 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ของประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (TESDA) ออสเตรเลี ย (ISC)
สกอตแลนด์ (SQA) และอังกฤษ (City & Guilds)
4.1.3 สั ง เคราะห์ โ ครงสร้ า งหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะของแต่ ล ะประเทศ เพื่ อ หาหั ว ข้ อ อั น เป็ น
สาระสําคัญ และเหมาะสมกับการจัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในประเทศไทย
4.1.4 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
และประเมินความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิชาชีพแบบฐาน
สมรรถนะ จํานวน 13 ท่าน พบว่าผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม (IOC = 0.92)
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4.2 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
ประกอบด้วย
4.2.1 การพั ฒนาบทเรี ยนมอดู ลวิ ชาชี พแบบ
ฐานสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยการแปลง
มาตรฐานอาชีพลงสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
2) กํ าหนดมอดู ลฐานสมรรถนะที่ ใช้ ใน
การเสริมสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียนสาขาแอนิเมชัน
3) ทํ า การแปลงมาตรฐานอาชี พ ลงสู่
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การแปลงมาตรฐานอาชีพลงสูม่ าตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ
4) กํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ เชิ งพฤติ กรรม
จําแนกตามเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละผลลัพธ์การ
เรี ยนรู้ ด้ านความรู้ และทั กษะ และกํ าหนดหั วข้ อ การ
เรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน
5) จัดทําแผนจัดการเรียนรูต้ ามมาตรฐาน
สมรรถนะ และกําหนดวิธีการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้แก่ การใช้ข้อสอบวัด
ความรู้ การสอบถามปากเปล่า การสังเกตวิธีและทักษะ
การปฏิบัติงาน การใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น
6) ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนมอดูลวิชาชีพ
แบบฐานสมรรถนะ จํานวน 3 ท่าน ประเมินความ
สอดคล้องด้านบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ
พบว่ามีคุณภาพระดับมากที่สุด (=ݔ4.78, S.D.=.33)
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4.2.2 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) การวางแผนระบบ กําหนดปัญหา
ความต้องการ วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้
2) การวิ เคราะห์ ระบบ โดยสั ง เคราะห์
องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการกําหนดสิทธิ์การใช้งานระบบของ
ผู้ใช้ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียน
3) การออกแบบระบบด้วย Use Case
Diagram, Use Case Text, Activity Diagram, User
Interface
4) การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL และรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
แบบ Responsive Web Design
5) ประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Black
Box Testing Technique โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการ
จัดการเรียนรู้ จํานวน 5 ท่าน พบว่ามีคุณภาพระดับมาก
ที่สุด (=ݔ4.50, S.D.=.60)
4.2.3 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพั ฒนาเครื่ องมื อที่ใช้ ในการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียน
2) กํ าหนดหน่ วยสมรรถนะที่ ใช้ ในการ
ประเมิน และศึกษารายละเอียดในหน่วยสมรรถนะเพื่อ
วิเคราะห์วิธีการประเมินตามเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
3) กํ าหนดวิ ธี การและเครื่ องมื อที่ ใช้ ใน
การประเมิน แต่ละสมรรถนะย่อย ได้แก่ แบบสังเกต
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามปากเปล่า
4) จัดทําแผนการประเมิน แบบประเมิน
และแบบสรุ ปผลการประเมิ นสมรรถวิ ชาชี พในแต่ ละ
หน่วยสมรรถนะ
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินงานวิจัย จํานวน 5 ท่าน ประเมินความสอดคล้อง
ของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ พบว่า
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (IOC = 0.93)
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4.3 การศึกษาผลการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
ประกอบด้วย
4.3.1 ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ต าม
มาตรฐานอาชี พผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ 75 ทุ กมอดู ลการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในมอดูลการ
ขึ้นรูปตัวละคร ที่คะแนนเฉลี่ย 81.20
4.3.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนมี
สมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินในหน่วยสมรรถนะที่
ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน จากการสังเคราะห์
โครงสร้ างหลั กสู ตรฐานสมรรถนะจํ านวน 4 ประเทศ
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1. คุณลักษณะของรายวิชา
- รหัสวิชา
- ชื่อวิชา
- เนื้อหาสาระของรายวิชา
- ระดับชั้น
- ระยะเวลาที่ใช้/ภาคการศึกษา
- รายวิชาพื้นฐาน
- ข้อกําหนดของผู้เรียน
- ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
2. บทเรียนมอดูล
- รหัสมอดูล
- ชื่อมอดูล
- คําอธิบายรายละเอียด
- ชื่ออาชีพ
- คุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้
- ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
- ทักษะและความรู้พื้นฐาน
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์การประเมิน
- รายละเอียดขอบเขตของบทเรียน
- สาระการเรียนรู้
- ทักษะและความรู้ที่ต้องการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2563

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ (ต่อ)
หลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
3. วิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน
- วิธีการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
- รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อที่ใช้
4. วิธีการประเมินและร่องรอยหลักฐาน
- แผนการประเมินตามสมรรถนะวิชาชีพ
- คําแนะนําในการประเมิน

การพัฒนาบทเรียนมอดูลฐานสมรรถนะ สาขาแอนิเมชัน
ประกอบด้ ว ยมอดู ล ฐานสมรรถนะที่ จั ด เนื้ อ หาตาม
มาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จํานวน 8
มอดูล 20 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ออกแบบ
กรอบแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของตั ว ละครและฉาก ได้ แ ก่
ออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดตัวละคร ออกแบบและ
พัฒนากรอบแนวคิดของฉาก 2) จัดทําสตอรี่บอร์ด ได้แก่
วาดภาพสตอรี่บอร์ด วาดมุมกล้อง และ ลําดับภาพ
เหตุการณ์ 3) ขึ้นรูปตัวละคร ได้แก่ สร้างตัวละคร สร้าง
ฉากและอุปกรณ์ 4) สร้างพื้นผิวให้กับตัวละครและฉาก
ได้แก่ ออกแบบลักษณะพืน้ ผิวของตัวละคร สร้างลักษณะ
พื้นผิวของตัวละคร 5) กําหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ
ได้แก่ ออกแบบแสงเงาให้ กับพื้นผิววัสดุ สร้างแสงเงา
ให้ กั บพื้ นผิ ว วั ส ดุ 6) กํ า หนดลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหว
ตัวละคร ได้แก่ ออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร ใส่
กระดูกตัวละคร 7) สร้างภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ สร้าง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ Key Frame สร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบ In-between 8) การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหวแบบ
ไดนามิ ก ได้ แ ก่ จํ า ลองวั ต ถุ ป ระเภทผ้ า ให้ กั บ ภาพ
เคลื่ อ นไหว จํ า ลองวั ต ถุ ป ระเภทผมหรื อ ขนให้ กั บ
ภาพเคลื่ อนไหว จํ าลองวั ตถุ ประเภทของเหลวให้ กั บ
ภาพเคลื่อนไหวแสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 มอดูลฐานสมรรถนะวิชาปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน
โดยมีกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบรายบุคคลแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบรายบุคคล
5.2 ผลการพั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ

เสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
ได้องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ การ
จัดการเรียนการสอน แสดงดังรูปที่ 4
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กําหนดแสงเงาให้กับพื้นผิววัสดุ สร้างภาพเคลื่อนไหว
และเรนเดอร์ริ่ง

รูปที่ 4 องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน
การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพของผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 มีหน่วยสมรรถนะที่ต้อง
ผ่านการทดสอบ 10 หน่วย โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสังเกต แบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและ แบบสอบถามปากเปล่า
5.3 ผลการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน
ตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน
5.3.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน เป็นการฝึก
ทั กษะการเรี ยนรู้ แบบออนไลน์ ผ่ านระบบการจั ดการ
เรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนมีผลคะแนนการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนตามมาตรฐานอาชีพผ่านเกณฑ์ที่กําหนดร้อยละ
75 ทุกผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยผู้เรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดในมอดูลการเรียนรู้ การขึ้นรูปตัวละคร
5.3.2 การศึ ก ษาสมรรถนะของผู้ เ รี ย นตาม
มาตรฐานอาชีพ สาขาแอนิเมชัน เป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของผู้เรียนในสถานประกอบการหลังจากผู้เรียน
ได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะเรี ย บร้ อ ยแล้ ว พบว่ า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีสมรรถนะที่ตรงตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยได้ ผ่ า นการประเมิ น ในหน่ ว ย
สมรรถนะที่ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ
ด้วยสมรรถนะดังนี้ ออกแบบกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ
ตั ว ละคร ขึ้ น รู ป ตั ว ละคร สร้ า งพื้ น ผิ ว ให้ กั บ ตั ว ละคร
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6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 โครงสร้ างหลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่ พั ฒนามี
ความเหมาะสม ในการจัดทําเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ได้ เป็ นอย่างดี ทั้ งนี้ เนื่ องจากมี การรวบรวมโครงสร้ าง
หลักสูตรฐานสมรรถนะในประเทศต่าง ๆ ที่มีการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ใช้รูปแบบ
ฐานสมรรถนะ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่
บนฐานสมรรถนะควบคู่กันไปด้วย [7], [8] การแปลง
มาตรฐานอาชีพลงสู่มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็น
ความเชื่ อมโยงระหว่ างมาตรฐานอาชี พกั บมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ต้องบรรลุในการเรียนรู้
ของผู้เรียนแล้วจึงถ่ายโอนลงสู่รายวิชา เป็นขั้นตอนสําคัญ
ที่ทําให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตรงตามความต้องการมาก
ที่สุด ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีสมรรถนะมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้น
อยู่กับผู้สอน ว่าจะมีความเข้าใจในการจัดทําบทเรียน
มอดูลแบบฐานสมรรถนะให้แตกต่างจากบทเรียนที่เคย
สอนทั่วไปได้อย่างไร [9] การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพต้องทําการวิเคราะห์วิธีการ
ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละ
สมรรถนะย่อยซึ่งมีความละเอียดและมีความแตกต่างจาก
การประเมินผู้เรียนในมอดูลการเรียนรู้ทั่วไป เนื่องจาก
เป็นการประเมินสมรรถนะที่ใช้ในการทํางานจริง
6.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยทีพ่ ัฒนาขึ้นมา
ใหม่ มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
เพราะมี การศึ กษาแนวคิ ดด้ านต่ าง ๆ และงานวิ จั ยที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึง
นําเอาข้อดีของระบบการจัดการเรียนรู้มาปรับใช้ และทํา
การคั ดเลื อกจากองค์ ประกอบที่ จํ าเป็ นต่ อระบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนตาม
มาตรฐานอาชีพมากที่สุดเท่านั้น ทําให้การทํางานในระบบ
การจัดการเรียนรู้นี้มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด
นอกจากนี้การออกแบบสื่อการเรียนรู้ยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีมัลติมีเดียของ Mayer [10] ว่าการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดจะต้อง
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ประกอบด้วย 1) มีการส่งสัญญาณให้ผู้เรียนทราบว่าจุด
นี้เป็นส่วนที่สําคัญ 2) ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้
ได้ โดยการกดปุ่ม Stop, Pause, Replay 3) มีการ
Zoom ในส่วนที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบ เป็นต้น
6.3 ผู้ เรี ยนมี ผลคะแนนการประเมิ นสมรรถนะใน
ส่ วนการฝึ กทั กษะการเรี ยนรู้ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น
ชิ้นงานตามเกณฑ์สมรรถนะที่กําหนดไว้ในทุกกิจกรรม
โดยมีการกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่ร้อยละ 75
เนื่องจากเป็นผลคะแนนความชํานาญในอาชีพ สอดคล้อง
กับ กัณตภณ [9] พบว่าในการประเมินผลผู้เรียนที่ใช้
หลักการของการประเมินที่เน้นสมรรถนะตามแนวทาง
ของ McClelland [11] เป็นรายบุคคล ผู้เรียนจะถูก
ประเมินตามเกณฑ์ ที่ได้ ออกแบบให้ สอดคล้ องกั บการ
ปฏิบัติงานในอาชีพ และมีเกณฑ์การผ่านการประเมินใน
แต่ละหน่วยสมรรถนะ ทําให้กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
เกิดประสิทธิภาพสูง
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการนํางานวิจยั ไปใช้
7.1.1 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาที่ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
7.1.2 ควรมีการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง
ความรู้และทฤษฎีเข้ากับการประสบการณ์การทํางานบน
สภาพของความเป็นจริง
7.1.3 การสร้างบทเรียนมอดูลและเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาควรยึด
กรอบของหลั ก สู ตรและขอบเขตการทํ างานในสถาน
ประกอบการเป็นหลัก เพื่อกําหนดรายการประเมินให้
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย
7.1.4 การประเมิ นสมรรถนะผู้ เรี ยนในสถาน
ประกอบการตอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสิ่งสําคัญที่
ควรทํ า เนื่องจากเป็ นการวั ดสมรรถนะเชิงประจักษ์ ที่
สอดคล้องกับความต้องการมากกว่าสมรรถนะที่ได้จาก
การเรียนการสอน และกําหนดสัดส่วนสมรรถนะการฝึก
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ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ ม ากกว่ า การเรี ย น
การสอน
7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
7.2.1 ควรสร้างเครื่องมือที่ ให้สถานประกอบ
การประเมินครอบคลุมถึงสิ่งที่ต้องการในอนาคต เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินนี้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
7.2.2 การขยายผลการวิจัยไปสู่การจัดทํา
หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขาวิ ชาอื่ น ๆ ควรศึ กษา
กระบวนการดําเนินงานของงานวิจัยนี้ให้ครบถ้วน เพื่อนํา
ส่วนที่มีความแตกต่างไปพัฒนาต่อยอดในมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาอื่นต่อไป
7.2.3 ระบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียนในครั้งนี้ สามารถที่จะนําไปสู่การต่อ
ยอดเพื่ อ เป็ น ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนด้ า นสื่ อ
สร้างสรรค์อย่างครบวงจรได้
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