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ภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อเร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองของไทย เร่ือง สิทธ ิ

มนุษยชน  โดยการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ของนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่1  

ชื่อผูวิจัย นางสาวสุจิลา  สุขคลาย 

ปการศึกษา         2/2562 

    

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุปะสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใน  วิชาการเมืองการปกครองของ

ไทย  เร่ืองสิทธิมนุษยชนในระดับชั้น  ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน  36  คน  โดยใช

วิธีการสอนในรูปแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเมืองการ

ปกครอง  เร่ืองสิทธิมนุษยชน  ใหนักศึกษามีผลการเรียนผานเกณฑ  รอยละ  60  ของนักศึกษาทั้งหมด 

 กลุมตัวอยางที่ในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้น  ปวส.1  สาขาวิชาโลจิสติกส  จํานวน  36 คน  

เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบทดสอบความรู  เร่ืองสิทธิมนุษยชน  ในการวิเคราะหหาคารอยละ              

เปรียบกับเกณฑที่กําหนดคือรอยละ  60  ระหวางการทดสอบ 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวาสอนในแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ซึ่งผลคะแนนจากการ

ประเมินหลังทํากิจกรรมการเรียนการสอนผูไดคะแนนสูงสุดอยูที่รอยละ  90  ของคะแนน  สวนตํ่าสุด

รอยละ  40  ของคะแนน  เกณฑการประเมินตํ่าสุดที่ยอมรับได  รอยละ  60  ของคะแนน  จึงมีผูที่อยูตํ่า

กวาเกณฑ  ถึง  7  คน  จากจํานวนทั้งหมด  36  คน  คิดเปนรอยละ  19.444  จัดวาตํ่ากวาเกณฑ                       

การประเมินที่ยอมรับได  จากการสังเกตของผูสอนพบวานักศึกษาพูดคุยกันระหวางที่ทําการอธิบายอยู

บอยคร้ัง  สวนผูที่ผานเกณฑมี 29  คน  จากจํานวนทั้งหมด  36  คน  คิดเปนรอยละ  80.556  จัดวาอยูใน

เกณฑการประเมินที่ยอมรับได  และนักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทุกคน  ต้ังแต  1  ถึง  5  

คะแนน  คิดเปน  รอยละ  100  ขอนักศึกษาทั้งหมด  ซึ่งสูงกวาวัตถุประสงคที่ต้ังไว  วาไมตํ่ากวา  รอยละ  

60 ของนักศึกษาทั้งหมด 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จากการทํางานวิจัยน้ี  ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศัก ด์ิ  รุง เ รือง ที่ ใหโอกาสใน                  

การทํางานวิจัยคร้ังน้ี 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาจาก อาจารยศิริ ซํามาซา และ 

อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนจนกระทั่งไดสําเร็จลุลวงดวยดี ผู วิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง                    

ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  ที่กรุณาใหความรวมมือใน            

การเรียนการสอนเปนอยางดี 

 

รุงทิพย  เกิดมีเงิน 
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 บทที่  1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขปรับปรุง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  

มาตรา  22  และมาตรา  24  ซึ่งระบุวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมุงเนน

ความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรมกระบวนการเรียนรู  และความ

รับผิดชอบตอสังคม  เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุล  ซึ่งนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน  โดย

ใหดําเนินการฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ  และการ

ประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกไขปญหา  จัดกิจกรรมใหนักเรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณจริงฝกปฏิบัติ  ใหทําไดคิดเปนทําเปน  (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ , 2544:11)  

ครูจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับกระบวนการเรียนการสอน  โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  เปด

โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทั่วไป  ฝกปฏิบัติการเพื่อใหไดมาซึ่งความรู

และทักษะกระบวนการและเจตคติ  จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนไดรูจากประสบการณจริงฝก

ปฏิบัติใหคิดเปนและทําได 

 การเรียนการสอนในสมัยปจจุบันน้ีมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนการสอน             

แบบใดก็ตามเพื่อใหผูเรียนไดรับความรู  และมีความสะดวกรวดเร็วในการรับรูและสามารถที่จะนํา

ความรูน้ันไปประกอบอาชีพหรือประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งการเรียน

วิชาการเมืองการปกครองของไทย  เร่ืองสิทธิมนุษยชน  ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ชั้นปที่  1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2562  ผูวิจัยพบวาผลการเรียนของนักศึกษา ซึ่งการเรียนวิชา

การเมืองการปกครองของไทย  เร่ืองสิทธิมนุษยชน  น้ันยังมีนักศึกษาจํานวนหน่ึงไดคะแนนอยูใน

ระดับตํ่าซึ่งไมถึงรอยละ  60  จึงไดทําการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  point   ใหผูเรียนเห็น

ภาพเขาใจรวมถึงการอธิบายซ้ําเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเมืองการปกครองของไทย  เร่ือง สิทธิมนุษยชน          

ไมตํ่ากวารอยละ  60  ของนักศึกษาทั้งหมด 

 2. เพื่อใหผูเรียนมีผลการเรียนใน  วิชาการเมืองการปกครองของไทย  เร่ือง สิทธิมนุษยชน 

สูงขึ้น 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองของไทย  ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนหลัง

เรียนมีผลสัมฤทธิ์ไมตํ่ากวารอยละ  60  ของการทดสอบ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เน้ือหาที่นาสรางสื่อการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ

รายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 

2. โปรแกรมที่ใชสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม  Microsoft  Power  point  

2007 

3. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก  นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปที่ 1  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  point 

4.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเมืองการปกครองของ

ไทย  ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ผลการเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังทําการเรียนการ

สอนแลวมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

 การสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  point  หมายถึง  การายทอดองคความรูโดยการ

บรรยายจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนโปรแกรม  Microsoft  Power  point  2007 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไมตํ่ากวารอยละ  60  ของ

นักศึกษาทั้งหมด 

2. ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเร่ืองสิทธิมนุษยชนสูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนแบบบรรยาย                           

ดวยสื่อ  Power  point 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที ่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

 ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  วิ ช า ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ไ ท ย                           

เร่ือง สิทธิมนุษยชน  โดยการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการผูวิจัยไดศึกษา  เอกสาร  

วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546) 

1. หลักการ 

2. จุดมุงหมาย 

3. หลักการใช 

4. วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 

 4.1  คําอธิบายรายวิชา 

        4.2  จุดประสงครายวิชา 

2. การจัดการเรียนการสอน 

1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

2. ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียน            

การสอนอาชีวศึกษา 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.2546) 

 กระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 1 – 6)  ไดกลาวถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช  2545  ( ปรับปรุง  พ.ศ.2546 )  ดังน้ี 

1.  หลักการ 
    1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับ 

ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถเปนหัวหนา

งานหรือเปนผูประกอบการได 
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   2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ ปฏิบัติได

จริง และ เขาใจชีวิต 

  3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ 

สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู 

และประสบการณได 
 

2.  จุดหมาย 

 1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

 2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร 

สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

 5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ          

การตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูใน 

การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ 

 7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความ

รับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคา

ของศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

 8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย

เปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

 9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนใน

ฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

3.  หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

 1. การเรียนการสอน 

 1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่

กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และ                 

ขอเทียบความรูและประสบการณได 
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 1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน 

ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

 2. เวลาเรียน 

 2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 

สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน

ฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร ประมาณ 5 สัปดาห 

 2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน

คาบละ 60 นาท ี(1 ชั่วโมง) 

 2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภท

วิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ 3 ป 

 3. หนวยกิต 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกิต และไมเกิน 100 หนวยกิต 

การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี 

 3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 20 ชั่วโมงมีคา 1 

หนวยกิต 

 3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน 

กําหนด 2 - 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา 40 - 60 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 

 3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอย

กวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 

 3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง มีคา 1 หนวยกิต 

 3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 4. โครงสราง 

 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 แบงเปน 3 หมวด 

วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

 4.1 หมวดวิชาสามัญ 

  4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

  4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

 4.2 หมวดวิชาชีพ แบงเปน 

  4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท

วิชาน้ัน ๆ 
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  4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

  4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะ

ดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

  4.2.4 โครงการ 

 4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 

 4.4 ฝกงาน 

 4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอด

หลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา สวนรายวิชา

แตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสม

ของสภาพทองถิ่น ทั้งน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต 
ตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  

5. โครงการ 

 5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง 

กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 

 5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

 6. ฝกงาน 

 6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 

ภาคเรียน 

 6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

 7. การเขาเรียน 

ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 

 7.1 พื้นความรูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือ

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง

ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด ตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวใน

หลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตาม

ขอกําหนดที่ระบุไวในแตละสาขาวิชา 

 7.2 คุณสมบัติ 

 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546 
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 8. การประเมินผลการเรียน 

 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2546 

 9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ

ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ

ชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ

ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 

 10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตาม 

มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

 10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 

 10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

 10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 

 11. การแกไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและ

ยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน 

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 

 

4.  วิชาการเมืองการปกครองของไทย 

3000-1304  การเมืองการปกครองของไทย  2 (2)   (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงครายวิชา 

 1. เพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ 

สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิ่น 

 2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีสวนรวม และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาประเทศและทองถิ่น 
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มาตรฐานรายวิชา 

 1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สทิธิ- 

มนุษยชน การบริหารราชการแผนดิน และการปกครองทองถิ่น 

 2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 

 3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย พรรคการเมือง องคกรอิสระตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ การเลือกต้ัง นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน การบริหาร

ราชการแผนดิน และการปกครองทองถิ่น 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธี

ตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการ เรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม

คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการ

เรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจําแนกไดดังน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู,2543 : 36-

37)  

1. การจัดการเรียนการสอนทางออม ไดแก การเรียนรูแบบสืบคน แบบคนพบ                         

แบบแกปญหา แบบ สรางแผนผังความคิดแบบใชกรณีศึกษา แบบต้ังคําถามแบบใชการตัดสินใจ 

 2. เทคนิคการศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก วิธีการเรียนแบบศูนยการเรียน แบบการเรียนรู

ดวยตนเอง แบบชุดกิจกรรมการเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอน 

 3. เทคนิคการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ ประกอบการเรียน เชน การใชสิ่งพิมพ 

ตําราเรียน และแบบฝกหัดการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร

ชวยสอน บทเรียนสําเร็จรูป 

 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ ประกอบดวย การโตวาทีกลุม 

Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุมแกปญหา กลุมติว  การประชุมตาง ๆ การแสดง

บทบาทสมมติ กลุมสืบคนคูคิดการฝกปฏิบัติ เปนตน 

 5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ เชน การจัดการเรียนรูแบบมีสวน

รวม เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลองละคร เกม กรณีตัวอยางสถานการณจําลอง ละคร บทบาท 

สมมติ 
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 6. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ไดแก ปริศนาความคิดรวมมือแขงขันหรือกลุมสืบคน กลุม

เรียนรู รวมกัน รวมกันคิด กลุมรวมมือ 

 7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแก การเรียนการสอนแบบใชเวนเลาเร่ือง  

(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แกปญหา (Problem-Solving)  

   
2. การจัดการเรียนการสอน 

 เอกรินทร  สี่มหาศาล(2545 : 362 อางถึงใน มหิศร เปาะซู ,2551 : 27 ) กลาวไววา 

การจัดการเรียนรูและการออกแบบกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองอาศัย

วิธีการสอนและวิธีการเรียนรูที่หลายวิธี ผสมผสานเขาดวยกัน โดยคํานึงถึงสภาพผูเรียน ความถนัด 

ความสนใจ สิ่งแวดลอมและความตองการเปนหลัก ซึ่งเปนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนการ

สอน ใหมีประสิทธิภาพโดยใชทักษะการจัดการของผูสอนและผูเรียนที่เกื้อกูลกันผูสอนตอง

วิเคราะห สาระสําคัญของการเรียนรูเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม และใหผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติจนเกิดผลการเรียนรู ที่เปนประโยชนสามารถนําไปใชชีวิตจริงได พระราชบัญญัติแหงชาติจึง

กําหนดไววาการเรียนรูจะตองเนนใหเกิดความสมดุลทั้ง 4 ดาน คือ1.ดานคุณธรรม  2.ดาน

ความรู  3. ดานกระบวนการเรียนรู  4. ดานการบูรณาการ 

    การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรที่ถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก การจัดทําตารางสอน การจัดครูเขาสอน 

การแบงกลุมนักเรียน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียน การสอน โดยเฉพาะ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐยังตองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ สื่อที่ใชเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนใหมีคุณภาพ เชนเดียวกับ ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน (2529 : 110 อางถึงใน สุธรรม เดชนครินทร, 

2544 : 30 ) เชื่อวาการจัดตารางสอนจําเปนตองคํานึงถึงหองเรียนที่มีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะ

หองเรียนเฉพาะ เชน หองวิทยาศาสตร หองเรียนทฤษฎี แผนกวิชาตางๆ จะตองคํานึงถึงธรรมชาติ

ของผูเรียนในตอนเชาและตอนบาย ทั้งตองคํานึงถึงชั่วโมงทําการสอนของครูที่สอนติดตอกัน

หลายๆชั่วโมง เปนการทํางานหนักนาเบื่อหนายอีกดวย 

 สวนพัชรี สวางทรัพย (2536 : 22 อางถึงใน สุธรรม  เดชนครินทร ,2544 : 31) ได

ใหขอเสนอแนะแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดคุณภาพ ไวดังน้ี 

   1. จัดทําแผนการเรียนและโปรแกรมการเรียน ควรจัดทําไวใหครบทุกภาคเรียน

และหลายแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียน 

   2. การจัดทําตารางเรียน ซึ่งหมายถึง ตารางเรียนประจําตัวนักเรียน นักศึกษา    ซึ่ง

แตละคนจะตองมีไวตามโปรแกรมการเรียนของนักเรียนนักศึกษาเอง ในแตละภาคเรียน การจัด

ตารางเรียนจะเชื่อมโยงถึงตารางการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และตารางสอน
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ประจําตัวครู การจัดครูสอน สถานศึกษาควรเตรียมการลวงหนา โดยวิธีสํารวจความพรอมของครู

กอนที่จะจัดครูเขาสอน สถานศึกษาควรเตรียมการลวงหนา โดยวิธีสํารวจความพรอมของครู กอนที่

จะจัดครูเขาสอน เพื่อใหไดผูที่มีความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและประสบการณตรง

กับรายวิชาที่สอนน้ัน 

      3. การใชสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนควรใชรูปสื่อผสม คือ               

การใชตําราเรียนควบคูกับอุปกรณชวยสอน เอกสารอางอิง หรือหนังสือประกอบการเรียนอ่ืนๆ เชน

หนังสือพิมพ  วารสารทางอาชีพและธุรกิจ  ควรมีไว ใหมากที่สุดในหองสมุด อุปกรณ

โสตทัศนูปกรณศึกษาประเภทวีดีทัศน คาสเซสเทปจัดทําไวใหพรอม 

         4. การวัดผลและประเมินผล การสอนกับการวัดผลประเมินผลเปนกิจกรรมที่

แยกกันไมได เมื่อใดมีการสอนยอมตองมีการวัดผล เพราะการวัดผลทุกคร้ังผูเรียนแตละคนยอม

เรียนรูไดแตกตางกัน การวัดผลจึงตองทําหนาที่ติดตามผลการเรียนการสอนทุกคร้ังไป 

 สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ การดําเนินงานเพื่อใหเกิดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรที่ถูกกําหนดเปนแบบแผนการเรียน ไดแก การจัดทําตารางสอน การจัดครูเขา

สอน การแบงกลุมนักเรียน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับการเรียน การสอน ซึ่ง

สถานศึกษาตองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ สื่อที่ใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและ

มีการวัดผลประเมินผล 

 จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรดําเนินการ เพื่อ

ประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง โดยมุงพัฒนาความเจริญทุกดานใหแกผูเรียน เราใหผูเรียน

แสดงออกและไดมีสวนรวมฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู วิธีการแกปญหาดวยตนเองและจัดโดยมี

บรรยากาศที่ร่ืนรมย สนุกสนาน ตลอดจนจัดใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร 

 เน่ืองจากหลักสูตรเปนแผนแมบทในการกําหนดขอบขายความรู ความสามารถและ มวล

ประสบการณ ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนจําเปนตองทราบถึง ความคาดหวัง

ของหลักสูตรในภาพรวมที่ตองการใหผู เรียนเกิดคุณลักษณะในดานตาง ๆ หลักสูตร

ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (สํานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2546) เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการ

เฉพาะสาขาอาชีพ โดยมีหลักการดังน้ี  

 1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 

สอดคลองกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม สามารถ

เปนหัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได  
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 2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรูเต็มภูมิ

ปฏิบัติไดจริงและเขาใจชีวิต 

 3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอน

วิชาชีพ สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสม             

การเรียนรูและประสบการณได 

 เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาว หลักสูตรจึงเนนใหจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2546) โดยยึดจุดมุงหมาย 9 ประการ ดังน้ี  

 1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตสามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือ

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

 2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ  

 5. เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการการ

ตัดสินใจและการแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรู ในการ

สรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง  

 6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ  

 7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความ

รับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคา

ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

 8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดย

เปนกําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ  

 9. เพื่อใหเห็นคุณและดํารงไว ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนใน

ฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเปนหัวใจของการนําผูเรียนไปสูจุดหมายหลักของหลักสูตรผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี

เพียงใดขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนสําคัญ ในการจัดกิจกรรม การ

เรียนการสอนตองจัดใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ที่มุงพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
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เนนการปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการติดตัว สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิต

ได 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

 1. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนอาชีวศึกษา สามารถจําแนกตามลักษณะของการจัดการเรียนการสอน  

 2. ลักษณะของจุดประสงคในการจัดการเรียนการสอน นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2544: 191) 

ไดกลาวถึง  

จุดประสงคการสอนอาชีวศึกษาไว 3 ประการ  

 1. จุดประสงคการเรียนดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ไดแก การมุงเนนใหผูเรียนได

เกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองการทํางาน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

ทํางานหรือแกปญหาในสถานการณตาง ๆ  

 2. จุดประสงคการเรียนดานเจตพิสัย (Affective Domain) ไดแก การมุงเนนใหผูเรียนเกิด

ความรักในงานที่ทํา ฝกอุปนิสัยและความคิดในการทํางานใหสอดคลองกับงานอาชีพมีความใฝรู

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ  

 3. จุดประสงคการเรียนดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ไดแก การมุงเนนใหมีการ

ฝกปฏิบัติงานโดยใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเคร่ืองจักรตาง ๆ เหมือนในโรงงานหรือสถาน

ประกอบการจนเกิดความชํานาญ 

 4. ลักษณะของเน้ือหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เน้ือหาสาระของเร่ืองที่จะ

สอนทางอาชีวศึกษาจะมีความเกี่ยวของกับเร่ือง 1) ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะที่

ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชได 2) ความรูที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการปฏิบัติเทคนิคเฉพาะที่จะทํา

ใหทํางานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) ความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะนิสัยที่ดีที่เกิดจาการ

ฝกงาน และสามารถพัฒนาเปนลักษณะนิสัยถาวรของผูเรียนได นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2544: 191) 

 5. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนกรสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาตองทาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคของการสอน โดยผูสอนตอง

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงยุทธศาสตรการสอนที่จะนํามาใชแลวเกิดผล

ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยางไดผล ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตองเอ้ืออานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ความคิด รวบยอดและหลักการ ผูสอนจึงตองใชสื่อการสอน

และตัวอยางตาง ๆ ชวยผูเรียนสรางการเรียนรู และเปดโอกาสใหผูเรียนไดนาผลของการเรียนรูไป

ใชทาความเขาใจในการทางานภาคปฏิบัติ ซึ่งจะตองจัดใหมีความสอดคลองกับการทางานในสถาน

ประกอบการมาที่สุด นวลจิตต เชาวกีรติพงศ, (2544: 191-192)  
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 6. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผูสอนควรมีความรูในการเลือกใชสื่อการ

เรียนการสอนใหเหมาะกับโอกาส ตองเลือกใชสื่อที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในงานที่

ทา  

 7. ลักษณะของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การวัดและ                    

การประเมินผล การเรียนการสอน คือ การตรวจสอบผลการเรียนรูกับจุดประสงคการสอนที่ต้ังไว 

วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในดานพุทธิพิสัย สามารถใชแบบทดสอบได แตการเรียนรู

เจตพิสัยและทักษะพิสัยตองใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน หรือสามารถใชแบบทดสอบหรือ

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเรียน โดยจะตองมีการต้ังประเด็นการสังเกตและทดสอบไว

ลวงหนาดวย (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ,2544: 192)  

 8. ลักษณะบทบาทของผูสอนอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน บทบาทสําคัญของ

ผูสอนอาชีวศึกษาคือ การเตรียมความพรอมดานเน้ือหาที่เปนความรู ทักษะปฏิบัติที่ตองฝกฝน มีการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมคาถามที่จะใชกระตุนและชวยในการเชื่อมโยง

ความคิดของผูเรียน การเตรียมสื่อการสอน และเคร่ืองมือที่จะใชในการวัดและการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียนนอกจากน้ีผูสอนอาชีวศึกษาตองมีบทบาทในการแสดงตนเปนแบบแผนและเปน

ตัวอยางที่ดี  

 9. ลักษณะบทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผูเรียนจะเกิดการ

เรียนรูในการปฏิบัติงานได จาเปนตองลงมือฝกปฏิบัติและศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนจะเปนผูจัด

ประสบการณตาง ๆ ให การเรียนโดยการปฏิบัติจริงเปนลักษณะสําคัญของบทบาทที่ผูเรียน

อาชีวศึกษาจะตองมีนอกเหนือจากการเรียนรูเน้ือหาสาระและการไดฝกประสบการณเพื่อการ

ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการทางานดวย (วรัทยา ธรรมกิตติภพ, 2548 : 31) 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 นพดล ทองสุระวิโรจน (2555) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษาใน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น เร่ือง นํ้ามันหลอลื่น ระดับ ชั้น ปวส. 2/4 สาขา             

งานเทคนิคยานยนต ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 จํานวน 36 คน โดยใชวิธีการสอนในรูปแบบ

บรรยายดวยสื่อ Power Point เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น เร่ือง 

นํ้ามันหลอลื่นใหนักศึกษามีผลการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของนักศึกษาทั้งหมด กลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้น ปวส.2/4 แผนกวิชาชางยนต จํานวน 36คน เคร่ืองมือในการวิจัยเปน

แบบทดสอบความรูเร่ือง นํ้ามันหลอลื่น ในการวิเคราะหหาคารอยละ เปรียบกับเกณฑที่กําหนดคือ

รอยละ60 ระหวางการทดสอบ ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวา สอนในแบบบรรยายดวยสื่อ Power Point 

ซึ่งผลคะแนนจากการประเมินหลัง ทํากิจกรรมการเรียนการสอนผูไดคะแนนสูงสุดอยูที่ รอยละ 90

ของคะแนน สวนตํ่าสุดรอยละ 40 ของ คะแนน เกณฑการประเมินตํ่า สุดที่ยอมรับไดรอยละ 60 
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ของคะแนน จึงมีผูนอยตํ่ากวาเกณฑถึง 7 คน จาก จํานวน ทั้งหมด 36 คน คิดเปนรอยละ 19.444           

จัดวาตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ยอมรับไดจากการสังเกต ของผูสอน พบวา นักศึกษาพูดคุยกัน

ระหวางที่ทําการอธิบายอยูบอยคร้ัง สวนผูที่ผานเกณฑมี 29 คน จากจํานวนทั้งหมด 36คน คิดเปน

รอยละ 80.556 จัดวาอยูในเกณฑการประเมินที่ยอมรับไดและนักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนา

เพิ่มสูงขึ้นทุกคน ต้ังแต 1 ถึง 5 คะแนน คิดเปน รอยละ 100 ของนักศึกษา ทั้งหมด ซึ่งสูงกวา

วัตถุประสงคที่ต้ังไววา ไมตํ่ากวา รอยละ60 ของนักศึกษาทัง้หมด 

อาพร มณีนิล (2560) พัฒนาบทเรียนดวยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง                 

เร่ือง ระบบเลขฐาน 16 เพื่อใชในการสอนเสริม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนดวยโปรแกรม Microsoft 

power point ขั้นสูง เร่ือง ระบบเลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสอนเสริม

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 42 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น เคร่ืองมือการวิจัย คือ               

1) บทเรียนดวยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองระบบเลขฐาน 16 วิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3) แบบประเมินบทเรียนโปรแกรม Microsoft 

power point ขั้นสูงเร่ืองระบบเลขฐาน 16วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ (%), คาเฉลี่ย (x�),คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา บทเรียน

ดวยโปรแกรม Microsoft power point ขั้นสูง เร่ืองระบบเลขฐาน 16 วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มีประสิทธิภาพ

เทากับ 80.70/87.30 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ก า ร พั ฒ น า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  วิ ช า ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ไ ท ย                           

เร่ือง สิทธิมนุษยชน  โดยการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการผูวิจัยไดดาเนินการวิจัย         

ตามขั้นตอนดังน้ี  

 1. ประชากรเปาหมาย  

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  

 3. การรวบรวมขอมูล  

 4. การวิเคราะหขอมูล  

 

ประชากรเปาหมาย  

 กลุมเปาหมายในการทําการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาโลจิสติกส  จํานวน 36 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  

 เคร่ืองมือที่ใช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ วิชาการเมืองการปกครองของไทย เร่ือง สิทธิมนุษยชน โดยการสอนแบบ

บรรยายดวยสื่อ Power Point ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย  

 1. โปรแกรมการนําเสนอ โปรแกรม Microsoft Power point 2007  

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. ศึกษาขอมูลวิชาการเมืองการปกครองของไทย เร่ือง สิทธิมนุษยชน  

 2. จัดเตรียมแผนตามขอมูลที่กําหนดไว  

 3. บรรยายตามแผนที่จัดเตรียมดวยสื่อ Power Point  

 4. ซักถามและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมขณะบรรยายดวยสื่อ Power Point  

 5. ทดสอบพัฒนาการดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  
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การวิเคราะหขอมูล  

 1. นําผลคะแนนที่ไดจากการประเมินดวยแบบทดสอบเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว  

 2. บรรยายขอมูลดวยการแจงแจกความถี่คารอยละ 
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บทที ่4 

ผลการวิจัย 

  

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองของไทย                           

เร่ือง สิทธิมนุษยชน  โดยการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการโดยเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลเปนลาดับ ในลักษณะตารางประกอบ  

คําบรรยายดังน้ี  

 1. นําผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว  

 2. บรรยายขอมูลดวยการแจงแจกความถี่คารอยละ (%)  

 3. ดูการพัฒนาความรูโดยเปรียบเทียบคะแนนคร้ังแรกและคร้ังหลัง  

 

ตารางวิเคราะหขอมูล  

ตารางท่ี 1   ผลการประเมินคะแนนกอนทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

จํานวนลําดับนักศึกษาที่ทํา

แบบทดสอบ 

คะแนนกอนทํากิจกรรมการเรียน

การสอน 

10  คะแนน 

ความถี่คารอยละ 

 

100 % 

1 6 60 

2 5 50 

3 4 40 

4 4 40 

5 5 50 

6 3 30 

7 3 30 

8 2 20 

9 5 50 

10 6 60 

11 7 70 

12 5 50 

13 4 40 

14 4 40 
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จํานวนลําดับนักศึกษาที่ทํา

แบบทดสอบ 

คะแนนกอนทํากิจกรรมการเรียน

การสอน 

10  คะแนน 

ความถี่คารอยละ 

 

100 % 

15 3 30 

16 4 40 

17 6 60 

18 3 30 

19 3 30 

20 2 20 

21 4 40 

22 5 50 

23 5 50 

24 4 40 

25 3 30 

26 7 70 

27 4 40 

28 3 30 

29 3 30 

30 2 20 

31 4 40 

32 4 40 

33 3 30 

34 5 50 

35 6 60 

36 5 50 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวา ผลคะแนนจากการประเมินกอนทํากิจกรรมการเรียนการสอน               

ผูไดคะแนนสูงสุดอยูที่รอยละ 70 ของคะแนน สวนตํ่าสุดรอยละ 20 ของคะแนน   เกณฑการ

ประเมินตํ่าสุดที่ยอมรับได รอยละ 60 ของคะแนน จึงมีผูที่อยูตํ่ากวาเกณฑ ถึง 30 คน   จากจานวน

ทั้งหมด 42 คน คิดเปนรอยละ 83.333 จัดวาตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ยอมรับได สวนผูที่ผาน

เกณฑมี 6 คน จากจานวนทั้งหมด 42 คน คิดเปนรอยละ 16.667 จัดวาอยูในเกณฑการประเมินที่

ยอมรับได 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคะแนนหลังทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

จํานวนลําดับนักศึกษาที่ทําแบบทดสอบ คะแนนกอนทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

ความถี่คารอยละ 

 

100 % 

1 9 90 

2 8 80 

3 7 70 

4 6 60 

5 7 70 

6 7 70 

7 7 70 

8 7 70 

9 8 80 

10 8 80 

11 9 90 

12 7 70 

13 8 80 

14 8 80 

15 7 70 

16 6 60 

17 7 70 

18 6 60 

19 5 50 

20 5 50 

21 6 60 

22 7 70 

23 9 90 

24 9 90 

25 5 50 

26 9 90 

27 8 80 
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จํานวนลําดับนักศึกษาที่ทําแบบทดสอบ คะแนนกอนทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

ความถี่คารอยละ 

 

100 % 

28 5 50 

29 4 40 

30 5 50 

31 7 70 

32 6 60 

33 5 50 

34 7 70 

35 7 70 

36 6 60 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นวา ผลคะแนนจากการประเมินหลังทํากิจกรรมการเรียนการสอนผูได

คะแนนสูงสุดอยูที่รอยละ 90 ของคะแนน สวนตํ่าสุดรอยละ 40 ของคะแนน เกณฑการประเมิน

ตํ่าสุดที่ยอมรับได รอยละ 60 ของคะแนน จึงมีผูที่อยูตํ่ากวาเกณฑ ถึง 7 คน จากจานวนทั้งหมด 36 

คน คิดเปนรอยละ 19.444 จัดวาตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ยอมรับได สวนผูที่ผานเกณฑมี 29 คน 

จากจํานวนทั้งหมด 36 คน คิดเปนรอยละ 80.556 จัดวาอยูในเกณฑการประเมินที่ยอมรับได 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการประเมินคะแนนกอนและหลังทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

จํานวนลําดับนักศึกษาที่

ทําแบบทดสอบ 

คะแนนกอนทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

คะแนนหลังทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

คะแนนพัฒนา 

1 6 9 +3 

2 5 8 +3 

3 4 7 +3 

4 4 6 +2 

5 5 7 +2 

6 3 7 +4 

7 3 7 +4 

8 2 7 +5 

9 5 8 +3 
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จํานวนลําดับนักศึกษาท่ี

ทําแบบทดสอบ 

คะแนนกอนทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

คะแนนหลังทํากิจกรรม

การเรียนการสอน 

10  คะแนน 

คะแนนพัฒนา 

10 6 8 +2 

11 7 9 +2 

12 5 7 +2 

13 4 8 +4 

14 4 8 +4 

15 3 7 +4 

16 4 6 +2 

17 6 7 +1 

18 3 6 +3 

19 3 5 +2 

20 2 5 +3 

21 4 6 +2 

22 5 7 +2 

23 5 9 +4 

24 4 9 +5 

25 3 5 +3 

26 7 9 +2 

27 4 8 +4 

28 3 5 +2 

29 3 4 +1 

30 2 5 +3 

31 4 7 +3 

32 4 6 +2 

33 3 5 +2 

34 5 7 +2 

35 6 7 +1 

36 5 6 +1 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นวา นักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทุกคน ต้ังแต 1 ถึง 5 

คะแนน คิดเปน รอยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งสูงกวาวัตถุประสงคที่ต้ังไว วาไมตํ่ากวา            

รอยละ 60 
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเมืองการปกครองของไทย                           

เร่ือง สิทธิมนุษยชน  โดยการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ  Power  Point  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเพื่อใหนักศึกษามีความรู

ความเขาใจมากขึ้น ไมตํ่ากวารอยละ 60 ของผูเรียนทั้งหมด ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60             

ของคะแนนประเมิน  

 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ปวส.1  วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการวิชา การเมืองการปกครองของไทย  เร่ือง สิทธิมนุษยชน โดยการสอนแบบ

บรรยายดวยสื่อ Power Point  จํานวน 36  คน  นักศึกษาสามารถผานเกณฑการประเมินไดจานวน 

29 คนคิดเปนรอยละ 80.556 ไมผานเกณฑประเมิน 7 คนคิดเปนรอยละ 19.444 ของนักศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. นักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทุกคน คิดเปน รอยละ 100 ของนักศึกษา

ทั้งหมด ซึ่งสูงกวาวัตถุประสงคที่ต้ังไว วาไมตํ่ากวา รอยละ 60 

 

อภิปรายผล 

 นักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นทุกคน คิดเปน รอยละ 100 ของนักศึกษา

ทั้งหมด ซึ่งสูงกวาวัตถุประสงคที่ต้ังไว วาไมตํ่ากวา รอยละ 60 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   

นภดล  ทองสุระวิโรจน (2555) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใน 

วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น เร่ือง นํ้ามันหลอลื่น ระดับ ชั้น ปวส. 2/4 สาขา   งานเทคนิคยานยนต 

ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 จํานวน 36 คน โดยใชวิธีการสอนในรูปแบบบรรยายดวยสื่อ Power 

Point เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น เร่ือง นํ้ามันหลอลื่นให

นักศึกษามีผลการเรียนผานเกณฑรอยละ 60 ของนักศึกษาทั้งหมด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน

นักศึกษาชั้น ปวส.2/4 แผนกวิชาชางยนต จํานวน 36คน เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบทดสอบ

ความรูเร่ือง นํ้ามันหลอลื่น ในการวิเคราะหหาคารอยละ เปรียบกับเกณฑที่กําหนดคือรอยละ60 

ระหวางการทดสอบ ผลการวิจัยคร้ังน้ี พบวา สอนในแบบบรรยายดวยสื่อ Power Point ซึ่งผล

คะแนนจากการประเมินหลัง ทํากิจกรรมการเรียนการสอนผูไดคะแนนสูงสุดอยูที่ รอยละ 90ของ

คะแนน สวนตํ่าสุดรอยละ 40 ของ คะแนน เกณฑการประเมินตํ่า สุดที่ยอมรับไดรอยละ 60 ของ



24 

 

คะแนน จึงมีผูนอยตํ่ากวาเกณฑถึง 7 คน จาก จํานวน ทั้งหมด 36 คน คิดเปนรอยละ 19.444           

จัดวาตํ่ากวาเกณฑการประเมินที่ยอมรับไดจากการสังเกต ของผูสอน พบวา นักศึกษาพูดคุยกัน

ระหวางที่ทําการอธิบายอยูบอยคร้ัง สวนผูที่ผานเกณฑมี 29 คน จากจํานวนทั้งหมด 36คน คิดเปน

รอยละ 80.556 จัดวาอยูในเกณฑการประเมินที่ยอมรับไดและนักศึกษาทุกคนมีคะแนนการพัฒนา

เพิ่มสูงขึ้นทุกคน ต้ังแต 1 ถึง 5 คะแนน คิดเปน รอยละ 100 ของนักศึกษา ทั้งหมด ซึ่งสูงกวา

วัตถุประสงคที่ต้ังไววา ไมตํ่ากวา รอยละ60 ของนักศึกษาทัง้หมด 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

 ในการสอนแบบบรรยายดวยสื่อ Power Point น้ียังสามารถนาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกับนักศึกษาในกลุมการเรียนวิชาอ่ืนๆไดแลวยังสามารถพัฒนาสื่อการสอนตามความเหมาะสม

ของวิชาน้ันๆไดเพื่อใหผูเรียนเห็นภาพและเขาใจในบทเรียนมากขึ้น 
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บรรณานุกรม 

 

นพดล ทองสุระวิโรจน.  (2555). พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใน วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น  

เร่ือง นํ้ามันหลอลื่น ระดับ ชั้น ปวส. 2/4 สาขางานเทคนิคยานยนต. วิทยาลัยเทคโนโลยี 

ยานยนต ส านักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ. 

อาพร มณีนิล. (2560). พัฒนาบทเรียนดวยโปรแกรม Microsoft power point ข้ันสูง                  

เร่ือง ระบบเลขฐาน 16 เพื่อใชในการสอนเสริม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปท่ี 2 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ. การประชุมหาดใหญวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติคร้ังที่ 8.  
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อสกุล   นางสาวสุจิลา สุขคลาย 

วัน เดือน ปเกิด                13 มีนาคม  2513 

สถานท่ีเกิด        จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา                    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 

   จากสถาบันราชภัฎสวนดุสิต   ปการศึกษา  2537 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

                                         จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2551 

 

ตําแหนงหนาท่ี                หัวหนาศูนยแนะแนวและจัดหางาน และเปนอาจารยประจํา 

                                        สาขาพื้นฐานทั่วไป ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย 

   พณิชยการ 
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