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ภาคผนวก ข 

- รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
- หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
- หนงัสือตอบรับ 
- แบบประเมินส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
- การวเิคราะห์ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญการประเมินเอกสารประกอบการเรียน 
- การวเิคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงค ์

                    เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบ 
- การวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
- แสดงค่าเฉล่ียทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียน วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั  
    2105-2002  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) กบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (Individual  
    Tryout) 1:1 
- แสดงค่าเฉล่ียทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั  
    2105-2002  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) กบัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย (Small  
   Group Tryout) 1:3 
- แสดงค่าเฉล่ียทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียน วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั  
    2105-2002  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) กบัผูเ้รียนไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Field  
    Tryout)  
- ตารางแสดงผลคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนแต่ละหน่วยของเอกสารประกอบ 
    การเรียนวชิาวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั 2105-2002 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
    (ปวช.) (ผูเ้รียน 18 คน) 
- ตารางแสดงผลคะแนนของการทดสอบหลงัเรียนแต่ละหน่วยของเอกสารประกอบ 
    การเรียนวชิาวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหสั 2105-2002 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
    (ปวช.) (ผูเ้รียน 18 คน) 
- แสดงค่าผลต่างของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (ผูเ้รียน 18 คน) 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 
- ตารางวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้รียนกบัการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

1. รศ.ดร.ปัญญา มินยงค ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองอธิการบดี  
     สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 

2. นายปรารถนา ราชสุภา  ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     วทิยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 

3. นายกมัพล  ยทุธวริิยะ ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     วทิยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 

4. นายศรศกัด์ิ     บุญค า  ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     วทิยาลยัเทคนิคเพชรบุรี 

5. นางเกศินี    งามยิง่    ครูช านาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
     วทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี 
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แบบประเมินผลความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 

แบบประเมินชุดน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัการสร้างเอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รหสัวิชา 2104-2205 สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ค าช้ีแจง แบบประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ท่ี

ผูร้ายงานการใชส้ร้างข้ึน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน

ถา้มีการแกไ้ขกรุณาเติมขอ้ความลงในช่องหมายเหตุ โดยมีระดบัคะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 
 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
 1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ตัวอย่าง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาเหมาะสม 
การเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และเหมาะสม
กบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 

 ….. …... ….. ….. …………….. 

 

จากตวัอยา่ง หมายความว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีระดบัความคิดเห็น 5 แสดงวา่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วย
มากที่สุด ว่าเอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาเหมาะสม การเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และ
เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน แต่ถา้ท่านมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ใหท้  าเคร่ืองหมายถูก  () 
ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านท่ีเห็นวา่เหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. เอกสารประกอบการเรียน มีเน้ือหาเหมาะสมการ
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และเหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ของผูเ้รียน 

      

2. เน้ือหาวชิาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้       
3. เน้ือหามีความสอดคล้องเก่ียวเน่ืองกนั เหมาะสมกับ

เวลา 
      

4. ใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย เขา้ใจเร็ว       
5. รูปภาพประกอบและวงจรชดัเจน  ท าให้เรียนรู้ไดง่้าย

และไดเ้ร็ว 
      

6. แบบฝึกหดัช่วยในการทบทวนเน้ือหาการเรียนรู้       
7. ใบงานการทดลองเหมาะสมกับระดับความรู้ของ

ผูเ้รียน 
      

8. ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติังานตามใบงานได้
เพราะบอกล าดบัขั้นการทดลองชดัเจน 

      

9. ใบงานการทดลองสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง       
10.  ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานตามใบงาน       
11.  รูปเล่มสวยงาม น่าสนใจ มีขนาดเหมาะสมกบัการใช ้

 ประกอบการเรียนการสอน 
      

12. เอกสารประกอบการเรียนวชิาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
        เหมาะกบัการใชป้ระกอบการเรียนการสอนได ้ 
        เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

      

 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                                                                                                      ลงช่ือ ............................................ 
        (.............................................) 
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ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ดา้น
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบท่ีผูร้ายงานการใชส้ร้างข้ึน 

ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่แบบทดสอบในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีระบุไวห้รือไม่ กรุณาแสดงความคิดเห็นโดยการท าเคร่ืองหมายถูก () ลงในช่อง 
“คะแนนพิจารณา” ตามความคิดเห็นดงัน้ี 

+1 แน่ใจวา่แบบทดสอบนั้น วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้
 0 ไม่แน่ใจวา่แบบทดสอบนั้น วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้
-1 แน่ใจวา่แบบทดสอบนั้น วดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว ้
  

ตัวอย่าง 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
คะแนนพจิารณา 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
ขอ้ 1. ผูเ้รียนบอก
องคป์ระกอบของโครงสร้าง
อะตอมได ้

ขอ้ท่ี 1.ขอ้ใดคือโครงสร้างของ
อะตอม 
ก. อิเล็กตรอนและโปรตอน 
ข. อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
ค. โปรตอนและนิวตรอน 
ง. โปรตอน นิวตรอน และ 
     อิเล็กตรอน 

 

 

   

 

จากตวัอย่าง หมายความว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิด +1 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วย ว่าการ
วิเคราะห์เน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค ์ แต่ถา้การวิเคราะห์เน้ือหาไม่ตรงตามวตัถุประสงคใ์นระดบั
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ให้ท าเคร่ืองหมายถูก  () ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านท่ีเห็นว่า
เหมาะสม 

 
 

 
 
 
 



 96 

 
 

หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
ขอ้ 1. ผูเ้รียนบอก
องคป์ระกอบของโครงสร้าง
อะตอมได ้

ขอ้ท่ี 1.ขอ้ใดคือโครงสร้าง
ของอะตอม 
ก. อิเล็กตรอนและโปรตอน 
ข. อิเล็กตรอนและนิวตรอน 
ค. โปรตอนและนิวตรอน 
ง. โปรตอน นิวตรอน และ 
     อเิลก็ตรอน 
 ขอ้ท่ี 2. ส่วนใดในอะตอมธาตุ
ท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้า 
ก. โปรตอน 
ข. นิวตรอน 
ค. นิวเคลียส 
ง. อิเล็กตรอน 
ขอ้ท่ี 3. สสารทุกชนิดจะมี
โครงสร้างอนุภาคเล็กท่ีสุด
เรียกวา่อะไร 
ก. อะตอม 
ข. นิวตรอน 
ค. นิวเคลียส 
ง. โปรตอน 
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หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
 ขอ้ท่ี 4. โปรตอน 1 ตวัมีประจุ

ไฟฟ้าเท่ากบัอิเล็กตรอนก่ี      
คูลอมป์ 
ก. 1.6 x 10-19 
ข. 1.6 x 10-20 
ค. 1.6 x 10-22 
ง. 1.6 x 10-24 

    

ขอ้ 2. ผูเ้รียนค านวณหา
จ านวนอิเล็กตรอนในแต่ละ
วงโคจรได ้

ขอ้ท่ี 5. วงโคจรของ
อิเล็กตรอนวงท่ี 3 มีจ านวน
อิเล็กตรอนไดม้ากสุดเท่าไร 
ก. 6  ตวั 
ข. 8  ตวั 
ค. 18  ตัว 
ง. 32  ตวั   
ขอ้ท่ี 6. ขอ้ใดคือสูตรในการ
ค านวณหาค่าจ านวน
อิเล็กตรอน 
ก. 2n2 
ข. 3m2 
ค. 2n5 
ง. 3m5 
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หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
 ขอ้ท่ี 7. การค านวณหาค่าจ านวน

อิเล็กตรอนในวงโคจรเพื่ออะไร 
ก. เพ่ือทราบสถานะของธาตุต่าง 

ๆ ว่าจะน าไปใช้งานด้านไหน 
ข. เพื่อมิใหอิ้เล็กตรอนท่ีโคจร

ในวงนอกสุดจะมีอิเล็กตรอน
ไดม้ากสุดไม่เกิน 8 ตวั 

ค. เพื่อจะทราบการเคล่ือนตวั
ของธาตุต่าง ๆ 

ง.  เพื่อเป็นการรวมตวัของธาตุ
ไดเ้หมาะสมก่อนน าไปใช้
งาน 

    

ขอ้ 3. ผูเ้รียนบอก
ความหมายของวงวา
เลนซ์และวาเลนซ์
อิเล็กตรอนได ้

ขอ้ท่ี 8. วาเลนซ์อิเล็กตรอน คือ
อะไร 
ก. อเิลก็ตรอนทีโ่คจรใน 
    วงนอกสุดของอะตอม 
ข. อิเล็กตรอนอิสระท่ีหลุด 
     เคล่ือนท่ีไปยงัอะตอม 
     อ่ืนๆ ได ้
ค. อิเล็กตรอนในวงโคจร 
    ท่ีอิเล็กตรอนไม่เตม็จ านวน 
ง. อิเล็กตรอนส่วนท่ีเกินมา 
    ซ่ึงเคล่ือนท่ีมาจากอะตอม 
    อ่ืนๆ 
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หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 

 ขอ้ท่ี 9. สารก่ึงตวัน ามีวาเลนซ์
อิเล็กตรอนจ านวนเท่าใด 
ก. 4 ตัว 
ข. 5 ตวั 
ค. 6 ตวั 
ง. 8 ตวั 
ขอ้ท่ี 10. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. วาเลนซ์อิเล็กตรอนของ

อะตอมในธาตุ แต่ละชนิด
จะมีจ านวนไม่เท่ากัน 

ข. วาเลนซ์อิเล็กตรอนของ
อะตอมในธาตุ แต่ละชนิด
จะมีจ านวนเท่ากนัเสมอ 

ค. วาเลนซ์อิเล็กตรอนวงนอก
สุดจะมีอิเล็กตรอน 10 ตวั
เท่านั้น 

ง. ไม่มีขอ้ถูก 
ขอ้ท่ี 11. ธาตุจ าพวกตวัน ามีวา
เลนซ์อิเล็กตรอนจ านวนเท่าใด 
ก. 1-3 ตัว 
ข. 3-4 ตวั 
ค. 5-8 ตวั 
ง. 9 ตวัข้ึนไป 
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หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
ขอ้ 4. ผูเ้รียนบอกคุณสมบติั
ของสารก่ึงตวัน าได ้

ขอ้ท่ี 12. การผลิตสารก่ึงตวัน า
ชนิด P ควรตอ้งเติมธาตุเจือ
ปนใด 
ก. โคบอลต ์
ข. อะลูมิเนียม 
ค. อาเซนนิก 
ง. ฟอสฟอรัส 
ขอ้ท่ี 13. การผลิตสารก่ึงตวัน า
ชนิด N ตอ้งเติมธาตุเจือปนใด 
ก. ฟอสฟอรัส 
ข. อะลูมิเนียม 
ค. แกลเล่ียม 
ง. โบรอน 
ขอ้ท่ี 14. การใหไ้บแอสตรง
แก่หวัต่อ P-N จะเกิดสภาวะ
ใดข้ึน 
ก. ดีพลีชัน่รีเจียนตรงรอยต่อ 
      P-N กวา้ง 
ข. พาหะขา้งมากเคล่ือนท่ี 
     ห่างจากรอยต่อ P-N 
ค. มีแรงดนัตกคร่อมรอยต่อ 
     P-N สูง 
ง. มีกระแสไหลผ่านรอยต่อ 
     P-N 

    

 
 



 101 

หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 
 ขอ้ท่ี 15. สารก่ึงตวัน าท่ีนิยมน ามา

ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือขอ้ใด 
ก. ซิลิคอน 
ข. เจอร์มาเนียม 
ค. ทอง 
ง. ข้อ ก  และ ข ถูก 

    

ขอ้ 5. ผูเ้รียนจ าแนกธาตุ
ท่ีเป็น ตวัน า ฉนวน 
และก่ึงตวัน าได ้

ขอ้ท่ี 16. ธาตุท่ีจดัอยูใ่นพวกสารก่ึง
ตวัน าคือขอ้ใด 
ก. อาเซนนิก 
ข. อะลูมิเนียม 
ค. เจอร์มาเนียม 
ง. แกลเล่ียม 
ขอ้ท่ี 17. อินทรินซิกเซมิคอน 
ดคัเตอร์หมายถึง 
ก. สารก่ึงตวัน าท่ีน ากระแส 
   ไดดี้ 
ข. สารกึง่ตัวน าบริสุทธ์ิ 
ค. สารก่ึงตวัน าท่ีมีค่าความ 
    ตา้นทานต ่า 
ง. สารก่ึงตวัน าท่ีนิยมน ามา 
ใชง้าน 

ขอ้ท่ี 18. ขอ้ใดคือตวัน าไฟฟ้า 
ก. เงิน 
ข. ทองแดง 
ค. ทองค า 
ง. ถูกทุกข้อ 
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หน่วยที ่1 สารกึ่งตัวน า 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบ 
ตรวจสอบความสอดคล้องโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

+1 0 -1 หมายเหตุ 

 ขอ้ท่ี 19. ตวัน าไฟฟ้าจะมี
จ านวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด
เท่าใด 
ก. 1-3 ตัว 
ข. 4-6 ตวั 
ค. 5-7 ตวั 
ง. 8 ตวัข้ึนไป 
ขอ้ท่ี 20. ฉนวนไฟฟ้าจะมี
จ านวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด
เท่าใด 
ก. 1-3 ตวั 
ข. 4-6 ตวั 
ค. 5-7 ตัว 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
ขอ้ท่ี 21. ขอ้ใดคือฉนวนไฟฟ้า 
ก. ไม้ , ยาง 
ข. พลาสติก , ทองแดง 
ค. ทองค า , แกว้ 
ง. น ้า , ลวด 
ขอ้ท่ี 22. “จะไม่ยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได”้ คือ 
คุณสมบติัของขอ้ใด 
ก. ฉนวนไฟฟ้า 
ข. ตวัน าไฟฟ้า 
ค. ก่ึงตวัน า 
ง. ธาตุเป็นกลาง 
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