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บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษานั�นต้องเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบรูณ์ทั�งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมที�ดีในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้�นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและ
ส่งเสริมสิทธิ หน้าที� เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ6 ศรีความเป็นมนุษย ์      
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั�ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทย และความรู้  
อนัเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จกัพึ�งตนเอง มีความริเริ�มสร้างสรรค ์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง  การจดัการ
อาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพนั� นจะให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน                
สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั� งนี�  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกั
ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  
การจดัการศึกษา ทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้น
ความสําคญัทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษาในเรื�องความรู้เรื�องเกี�ยวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ 
ครอบครัวชุมชนชาติ และสังคมลก รวมถึงความรู้เกี� ยวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ  
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนา้ที�หลกัการในการจดัการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ เพื�อผลิตและพฒันากําลังคนทั�งในระดับกึ� งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม สิ�งแวดลอ้ม และความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี สามารถสนองความตอ้งการของ
ตลาดและการประกอบอาชีพอิสระ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  สาขาไฟฟ้ากาํลงัมีจุดประสงค์คือผูที้(สําเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง พุทธศกัราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาไฟฟ้าทั(วไป สามารถปฏิบติังานระดบัช่างเทคนิค ผูค้วบคุมงาน ผูช่้วยวิศวกรหรือประกอบ
อาชีพส่วนตวัมีความรู้ ความสามารถ เจตคติและประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ.
2556 : 11) แนวการจดัการศึกษาตอ้งใหย้ดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ผูเ้รียนและผูศึ้กษาอาจเรียนรู้ไปพร้อมกบัสื(อการเรียนการสอน ซึ( งสื(อประกอบการเรียน
การสอนในการเรียนรู้และพฒันาตนเองที(ดีที(สุด ก็คือการส่งเสริมให้นกัเรียนคน้ควา้เพิ(มเติมจากสื(อ
การเรียนต่าง ๆ ซึ( งเป็นสื(อที(สาํคญัในการถ่ายทอดความรู้ความคิดทาํให้ผูอ่้านไดรั้บรู้เรื(องราวต่าง ๆ 
อยา่งกวา้งขวาง  การเรียนรู้ซึ( งเป็นแนวคิดพื�นฐานของกระบวนการเรียนการสอนไวว้า่ แก่นแทข้อง
การเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้เกิดขึ�นไดทุ้กแห่งทุกเวลาต่อเนื(องยาวนาน
ตลอดชีวติ ศรัทธาเป็นจุดเริ(มตน้ที(ดีที(สุดของการเรียนรู้ ผูเ้รียนเรียนรู้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์กบั
สาระที(สมดุลที(เกิดขึ�นจากการเรียนรู้  

ในการพฒันาผูเ้รียนครูตอ้งศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยการใชก้ารศึกษาซึ( งสอดคลอ้งกบั
พิษณุ  ฟองศรี (2551 : 1) ไดก้ล่าวไวว้า่การศึกษาเขา้มามีบทบาทในดา้นต่าง ๆ มากขึ�น เป็นกลไก
หรือเครื(องมือสาํคญัในการใชห้าความรู้เพื(อแกปั้ญหาหรือเอาชนะอุปสรรค เพราะการพฒันาผูเ้รียน
ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที(พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ครูควรนํานวตักรรมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ รูปแบบวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ จดักิจกรรมที(ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ทาํงานกลุ่ม  
รู้จกักลไกการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื(อเป็นเครื(องมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ใหมี้คุณภาพยิ(งขึ�น ซึ( งสอดคลอ้งกบัวชัรพล  วบิูลยศริน (2556 : 3) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัและความ
จาํเป็นของนวตักรรมและสื(อการเรียนการสอนเป็นปัจจยัสําคญัยิ(งในการพฒันาการจดัการเรียน    
การสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์ สภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีนกัเรียนจะ
ขาดความสนใจใฝ่ที(จะศึกษา  การรับรู้ ส่งผลให้เกิดความเบื(อหน่าย  และไม่สนใจในการเรียนใน
รายวิชาทฤษฎี  ในฐานะครูผูส้อนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2007         
ได้ศึกษาคาํอธิบายรายวิชา  จุดประสงค์รายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  โดยเน้น
กระบวนการคิด  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์(เนน้ให้



3 
 

ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นาํไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลอนัมีคุณภาพ  ผูศึ้กษาจึงได้
จดัทาํนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนโดยได้ออกแบบเอกสารประกอบการสอนตามหลัก
ทฤษฎี   
 ปัจจุบนัมีการจดัจาํหน่ายหนงัสือเรียนในรายวิชาระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมอยู่หลาย
สํานกัพิมพ์  หนังสือที(จาํหน่ายตามทอ้งตลาดโดยทั(วไปมกัหวงัผลทางธุรกิจ  จึงทาํให้เนื�อหาใน
หนงัสือขาดรายละเอียดไป  เนื(องจากถา้เขียนรายละเอียดมากเกินไปจะทาํให้หนงัสือเรียน มีจาํนวน
หน้ามาก นั(นหมายถึงราคาจาํหน่าย จะตอ้งสูงขึ� นไปด้วย  ครูผูส้อนจึงประสบปัญหาในการใช้
หนงัสือเรียน ดงันี�  

1) สถานศึกษาที(เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  พุทธศกัราช  2546        
มีจาํนวนมากทั�งส่วนที(เป็นของรัฐบาลและเอกชน  ในการเลือกเนื�อหาหรือหนังสือที(จะนํามา
ประกอบการเรียนการสอน จะมีความหลากหลายมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกนั 

2) ผูส้อนมีจาํนวนมากหลายคน  ผูส้อนแต่ละสถานศึกษา หรือในสถานศึกษา แห่งเดียวกนั
ที(มีผูเ้รียนจาํนวนมาก  จาํเป็นจะตอ้งมีผูส้อนหลายคน  ดงันั�นประสิทธิภาพในการสอนไม่เท่ากนั 
การแบ่งเนื�อหาในการสอนแต่ละครั� งการเลือกใช้สื(อการสอน การเลือกวิธีการสอน การวดัผล และ
การประเมินผลจะแตกต่างกนั ทาํให้มีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกนั การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดรั้บความรู้
ไม่เท่าเทียมกนั 

3) ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้อนแต่ละคนมีไม่เท่าเทียมกนั ในการ
เตรียมเอกสารหรือสื(อประกอบที(จะใชส้อนของผูส้อนแต่ละคนจึงแตกต่างกนั 

4) เอกสาร  หนังสือ  ตาํราและเอกสารต่าง ๆ ของผูส้อนแต่ละคนที(จะนาํมาจดัเตรียม       
การเรียนการสอน และเอกสารค้นควา้เพิ(มเติมของผูเ้รียนและผูส้อน มีไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
สถานศึกษาบางแห่งอยูใ่นทอ้งถิ(นที(หาเอกสารประกอบการเรียนการสอนลาํบากมาก 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ขา้พเจา้เป็นครูผูส้อนสาขาวิชาไฟฟ้ากาํลงั และสอนในรายวิชา
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า ซึ( งเป็นรายวิชาที( เกี(ยวข้องกับการออกแบบและการใช้งาน
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ มาเป็นระยะเวลา กวา่ 23  ปี  ไดท้ราบปัญหาที(เกิดขึ�นต่าง ๆ จึงได้
ศึกษาหลกัสูตรรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104–2007  ไดจ้ดัทาํเอกสาร
ประกอบการสอนโดยศึกษาหลักสูตร จัดทาํคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบ         
การเรียน  ใบเนื� อหา  ใบงาน  สื( อประกอบการสอน  แบบฝึกหัด  แบบทดสอบก่อนเรียน  
แบบทดสอบหลงัเรียน  และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียน สําหรับครูผูส้อนและผูเ้รียน
ของสถานศึกษาต่าง ๆ ที(ใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  พุทธศกัราช 2546  สาขาวิชาไฟฟ้า
กาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า และสาขางานเครื(องทาํความเย็นและปรับอากาศ  เพื(อให้ผูเ้รียนได้
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เรียนรู้เต็มตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร  เพื(อใชใ้นการเปลี(ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียนในการเรียนรู้
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และการพฒันาการเรียนของศึกษาใหมี้ผลสัมฤทธิL ทางการเรียนสูงขึ�น 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื�อศึกษาผลการใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที� 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางาน
ติดตั�งไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ที�กาํหนดไว ้

1.2.2 เพื�อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง       
ชั�นปีที( 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย        
ที(เรียนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยใช้เอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.2.3 เพื(อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนที(มีต่อคุณภาพของการใช้เอกสารประกอบการสอน
ประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม   

1.2.4 เพื(อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที( 2 แผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ที(มีต่อคุณภาพ
ของการใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม   
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาครั� งนี� มีสมมติฐานดงันี�  
1.3.1 เอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ใช้ในการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
1.3.2 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที( 2 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ที(เรียนวิชา
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา  2557 สูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที(ระดบั .05 

1.3.3 ความคิดเห็นของครูผูส้อนที(มีต่อคุณภาพของการใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชา
ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ในสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากหรือเห็นดว้ยมากที(สุด 
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1.3.4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที( 2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ที(มีต่อคุณภาพของการใช้
เอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมากหรือเห็นดว้ยมากที(สุด 
   
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ในการจัดทําเอกสารประกอบการสอนประจํารายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม                 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง ชั� นปีที(  2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขางานติดตั� งไฟฟ้า 
วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ ดงันี�  

1) ขอบเขตดา้นเนื�อหา 
เนื�อหาที(ใชใ้นการศึกษาคือเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมใน

งานอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�ง
ไฟฟ้า ที(ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึ�นสําหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั�นสูง  ชั�นปีที( 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า  วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดั
เชียงราย  ซึ( งมีทั�งหมด  จาํนวน  9   หน่วยการเรียน  ดงันี�  

หน่วยที( 1 
หน่วยที( 2 
หน่วยที( 3 
หน่วยที( 4 
 
หน่วยที( 5 
หน่วยที( 6 
หน่วยที( 7 
หน่วยที( 8 
หน่วยที( 9 

เรื(องพื�นฐานการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
เรื(องความรู้พื�นฐานทางดา้นดิจิตอล 
เรื(องโครงสร้างโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
เรื(องการเขียนคาํสั(งควบคุมการทาํงานของโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ 
เรื(องการวดัความดนัและเครื(องมือวดัความดนั 
เรื(องการวดัอุณหภูมิและเครื(องมือวดัอุณหภูมิ 
เรื(องการวดัระดบัและเครื(องมือวดัระดบั 
เรื(องการตรวจจบัและเครื(องมือตรวจจบั 
เรื(องการวดัการไหลและเครื(องมือวดัการไหล 

วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม มีชั(วโมงเรียน 4 ชั(วโมง/สัปดาห์ จาํนวน 3 
หน่วยกิต 

1   ภาคเรียน มีการเรียนการสอน  18 สัปดาห์ 
1   สัปดาห์ มีการเรียนการสอน    4  ชั(วโมง 
1   ภาคเรียนมีการเรียนการสอน  72  ชั(วโมง 
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2) ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
(1) ครูผูส้อน 

ก) ประชากร คือครูผูส้อนสาขาวชิาช่างไฟฟ้าที�ผูศึ้กษาไดส่้งเอกสารประกอบการ
สอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ให้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน            
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข) กลุ่มตวัอย่างคือครูผูส้อนสาขาวิชาไฟฟ้าที�ผูศึ้กษาได้ส่งเอกสารประกอบ    
การสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ให้ไปใช้ประกอบการเรียน   การสอน        
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จาํนวน 10 คน 

(2) นกัเรียน 
ก) ประชากร คือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2  แผนกวิชาช่าง

ไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า ที(ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม     
ในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2557 ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข) กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2 แผนก
วิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า  วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  จาํนวน  39  คน        
ที(ลงทะเบียนเรียน รายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2557 

3) ขอบเขตดา้นตวัแปร 
ก) ตวัแปรตน้คือการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชา 

ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมร่วมกบัสไลดค์อมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั�นสูง สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั 

ข) ตวัแปรตามคือ 
(ก) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุม

ในงานอุตสาหกรรม 
(ข)  ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมของ

นกัศึกษา  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�ง
ไฟฟ้า  วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย  ในปีการศึกษา  2557   

(ค) ความคิดเห็นของครูผูส้อนสาขาวิชาไฟฟ้ากาํลัง ที(ใช้เอกสารประกอบ   
การสอนประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

(ง) ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที( 2 
สาขาวชิาไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย  ที(ใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชา ระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรมประกอบการเรียนในภาคเรียนที( 1 ปีการศึกษา 2557 
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4) ขอบเขตดา้นเวลา 
ระยะเวลาที(ดาํเนินการศึกษาในภาคเรียนที(  1  ปีการศึกษา  2557  โดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  รหสัวิชา  3104-2007  ที(ผูศึ้กษาสร้างขึ�น    
ใชส้อนจาํนวน  72  ชั(วโมง  ตั�งแต่วนัที( 19 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 ถึงวนัที( 15 เดือนกนัยายน     
พ.ศ. 2557 ทั�งนี� ไม่รวมเวลาที(ใชใ้นการทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธิL ทางการเรียน 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนประจํารายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

ตามเกณฑ์  80/80 หมายถึงคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม  ที(ไดจ้าก “กระบวนการ” และ “ผลลพัธ์” ตามเกณฑม์าตรฐานที(กาํหนดไว ้80/80  

1.5.2 80  ตัวแรก  หมายถึงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (
1

E )ไดจ้ากร้อยละค่าเฉลี(ย คะแนน
ระหว่างเรียนและคะแนนที(ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหัดแต่ละหน่วยการเรียน และใบงานแต่ละใบงาน       
ในเอกสารประกอบการสอนของนกัศึกษาทั�งหมด      

1.5.3 80  ตัวหลัง หมายถึงค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (
2

E )ได้จากร้อยละของค่าเฉลี(ย 
คะแนนที(ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละหน่วยการเรียน 

1.5.4 ความก้าวหน้าทางการเรียน  หมายถึงผลต่างของค่าเฉลี(ยคะแนนที(ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) 

1.5.5 ความคิดเห็นของครูผู้สอน  หมายถึงความคิดเห็นของครูผูส้อนที(ใช้เอกสารประกอบ  
การสอนประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ประกอบการเรียนการสอน 

1.5.6 ความคิดเห็นของผู้เรียน  หมายถึงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขางานติดตั�งไฟฟ้า  วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย  ที(มีต่อการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม   

1.5.7 เอกสารประกอบการสอนประจํารายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม หมายถึง  
เอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ที(ผูศึ้กษาไดเ้รียบเรียง 
เพื(อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สําหรับนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง  พ.ศ. 2546 สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 



8 
 

1.5.8 แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึงแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม ที(ผูศึ้กษาได้จัดทาํขึ� นเพื(อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเอกสาร
ประกอบการสอนประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมและสไลดค์อมพิวเตอร์ 

1.5.9 การเรียนรู้วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  หมายถึงการเรียนรู้วิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม จากเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมที(ผู ้
ศึกษาได้เรียบเรียงขึ�นตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง พ.ศ.2546 สาขางานติดตั�งไฟฟ้า    
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

1.5.10 สไลด์คอมพิวเตอร์ หมายถึงสื(ออิเล็กทรอนิกส์ที(จดัทาํด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที(มี
เนื� อหาสาระและภาพประกอบ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั(วโมงสอนหรือให้ผูเ้รียน
ทาํการศึกษาก่อนการเขา้เรียนได ้

1.5.11 แบบทดสอบก่อนเรียน  หมายถึงชุดของขอ้คาํถามที(ใชว้ดัผลทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียน
ดว้ยเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวชิาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  

1.5.12 แบบทดสอบหลังเรียน  หมายถึงชุดของข้อคาํถามที(ใช้วดัผลทางการเรียนของผูเ้รียน          
หลงัเรียนดว้ยเอกสารประกอบการสอนประจาํรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  ที(เป็นแบบ
คู่ขนานกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

1.5.13 ผู้เรียน หมายถึงนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  ชั�นปีที( 2 ที(ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย 

1.5.14 ปวส. หมายถึงการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั 
สาขางานติดตั�งไฟฟ้า  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.5.15 นักศึกษาระดับ ปวส.2 หมายถึงนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสูง ชั�นปีที( 2 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขางานติดตั� งไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย                      
ที(ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที( 1 ในปีการศึกษา 2557 จาํนวน  39  คน 

1.5.16 ครูผู้สอน  หมายถึงครูผูส้อน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา 

1.5.17 ผู้เชี=ยวชาญ  หมายถึงผูที้(มีประสบการณ์ในด้านการสอนวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม หรือผูที้(มีความรู้ทางด้านการสอนสาขางานไฟฟ้าหรือสาขางานอิเล็กทรอนิกส์            
ที(มีวฒิุการศึกษา  ไม่ตํ(ากวา่ระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางการสอนมาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
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1.6 ประโยชน์ที=คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้เอกสารประกอบการสอนประจํารายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั  สาขางานติดตั�งไฟฟ้า ใชป้ระกอบการเรียน
การสอนที(มีประสิทธิภาพ 

1.6.2 ไดท้ราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาที(เกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นสูง ชั�นปีที( 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
กาํลงั  สาขางานติดตั�งไฟฟ้า 

1.6.3 ไดท้ราบระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนและนักเรียน ซึ( งจะเป็นแนวทางในการสร้าง
และพฒันาหนงัสือเรียนประจาํรายวชิาในรายวชิาอื(นต่อไป 
 


