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บทท่ี 1 
บทนํา 

  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนามีความม่ันคงและพรอมท่ีจะแขงขันกับนานาประเทศ ปจจุบันความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ หากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไมเปนไปตาม
เปาหมาย กําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอ การพัฒนานวัตกรรมและการนํา
เทคโนโลยีมาใชไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ขาดการนําภูมิปญหาทองถ่ินมาปรับใชอยางเหมาะสม 
ยอมสงผลกระทบตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ ดังนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 จึงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ท้ังในระดับปจเจกครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเนนการปฏิรูปการศึกษาท้ังดานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต ตามความถนัด ความสนใจและไดรับการบริการดานการศึกษาจากรัฐ
อยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการก การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาเพ่ือปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมท้ังใหมีการปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557) 

การอาชีวศึกษา  เปนกระบวนการจัด การศึกษาเพ่ือเขาสูชีวิตการทํางาน เพ่ือทําอาชีพเพ่ือ
ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับก่ึงฝมือ (Semi-Skill) ระดับชางฝมือ (Skill) ระดับชางเทคนิค 
(Technical) และระดับเทคโนโลยี (Technologist)  ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  อาชีวศึกษา จึงเปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะความเจริญของประเทศข้ึนอยูกับทรัพยากรมนุษยท่ีมี
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คุณภาพ สามารถสนองตอบตอการขยายตัว ท้ังในภาคอุตสาหกรรม  และการบริการ  รวมท้ังการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช   ในสภาวะปจจุบันท่ีโลกมีความเปนสากลมากข้ึน   การอาชีวศึกษา  
จึงเปนเครื่องมือสําคัญ ในการนําพาประเทศเขาสูการแขงขันในโลกยุค  “คล่ืนแหงการเรียนรู”  หรือ 
ยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร  (Information and Communication 
Technology)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีจัดการศึกษาและจัดการอบรม
เก่ียวกับวิชาชีพไดสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
 จากประเด็นท่ีสังคมรับรูกันคอนขางชัดเจนวา การจัดการศึกษาภาคอาชีวศึกษาของไทย  
มีปญหาสะสมมานานมาก ในขณะท่ีทุกฝายก็เห็นพรองตองกันวา การจัดการศึกษาภาคอาชีวศึกษา ยัง
มีความสําคัญและความจําเปนตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาของไทย เปนอยาง
มาก แตการแกปญหาท่ีสําคัญนี้ก็ยังไมมีความชัดเจนท้ังในแผนงาน และผลลัพธ   ซ่ึงจากสภาพปญหา  
ในการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาของรัฐบาลท่ีเห็นความสําคัญของแรงงานระดับฝมือ และเห็น
วาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีการลงทุนและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทางสายอาชีวศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะระดับ ปวช. และ ปวส. แตปญหาท่ีสําคัญ
คือ เม่ือมีการลงทุนไปมากมายแลว คําถามก็คือ ผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้ไดเขาสูภาคอุตสาหกรรม
มากนอยเพียงไร ซ่ึงจากสิ่งท่ีพบเห็นคือ นักศึกษาเหลานี้จะมุงหนาเขาสูการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยราชมงคล และราชภัฏเปนสวนใหญ ท้ังนี้เพราะในสวนของตลาดแรงงานเองมักจะไม
นิยมจางผูสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีต่ํากวาปริญญาตรี หรือหากจะมีการจางใหคาจางคาตอบแทนท่ี
คอนขางต่ํา และผลจากการท่ีนักศึกษาเหลานี้เขาสูมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนน
ไปในเชิงทฤษฏีมากกกวาการปฏิบัติ จึงทําใหนักศึกษาไมมีการพัฒนาทางดานทักษะการทํางานท่ีดีข้ึน 
และในขณะเดียวความรูในเชิงทฤษฏีคอนขางออนแอพอสมควร สภาพปญหาเหลานี้จึงถือเปนการ
ลงทุนท่ีสูญเปลามาก แนวทางแกไขและทางออก (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพันธ. 2551) 
 เอกสารประกอบการสอนจัดเปนสื่อการสอนแบบหนึ่งในรูปสิ่งพิมพ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช
สอน  และสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนตามระดับการเรียนรูของแตละชวงชั้น  ตามสาระการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม (ปริญญา  ฤทธิ์เจริญ.  2538 : 34)  เอกสารประกอบการสอนเปนตัวเชื่อมหรือ 
เครื่องมือการสอนของครูในกระบวนการถายทอดความรูใหแกผูเรียนท่ีสําคัญ   อยางไรก็ตามสภาพการ
เรียนการสอนในปจจุบันทําใหรูปแบบการสอนท่ีครูเปนผูถายทอดความรูโดยนําตําราท่ีกําหนดมาใชในการ
เรียนการสอน  ไดเปลี่ยนมาเปนการเรียนการสอนท่ีเนนความเปนปจเจกบุคคลมากข้ึน  และเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีครูสรางเอง  โดยนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ  มาใชเปนเนื้อหาประกอบในบทเรียน  อาจ
ชวยใหการเรียนรูบรรลุวัตถุประสงค  ดวยเหตุนี้เอกสารประกอบการสอนจึงเปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับ
การเรียนรูในปจจุบัน (จินตนา  ใบกาซูยี.  2542 : 18-19)   
 จากขอมูลดังกลาวขางตน ในฐานะท่ีผูศึกษาซ่ึงเปนครูผูสอนในสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส    
จึงเห็นความจําเปนท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คือ 
เอกสารประกอบการสอน เพ่ือใชจัดการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา  พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 
3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน   มีองคประกอบ    
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ท่ีสําคัญ ไดแก  ชื่อหนวยการเรียนรู  จุดประสงค  สาระสําคัญ  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  
สื่อการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1.  เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ  
การสอนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักศึกษาของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา  3105 – 2001 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 5.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค            
รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส 
 

ความสําคัญของการศึกษา 
 

1. ไดพัฒนาการการจดักิจกรรมการเรยีนรูวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา  3105 – 2001  ใหมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียนมากข้ึน 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  ในการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู  วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 และเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืนๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ ความสนใจ ศักยภาพของผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
 3.  นักศึกษารูจักการรวมมือกันทํางานเปนกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูนาสนใจ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 
– 2001 เพ่ิมมากข้ึน 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
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2. ดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน 
วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
มีคามากกวา 0.50 

3. นักศึกษาท่ีเรียนรูดวยการใชเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 
– 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสารประกอบการสอน  
วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
อยูในระดับมาก 

5. ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน วิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา  
3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส อยูใน
ระดับมาก 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง  แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ท่ีเรียนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา   
3105 – 2001  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560  จํานวน 1 กลุม  จํานวน  15  คน   
 2.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้  มีดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก  วิธีการเรียนท่ีเรียนรูดวย                  
เอกสารประกอบการสอน  วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560   
   2.2  ตัวแปรตาม (Dependent  Vaariable)  ไดแก 
     2.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.2.2  ความพึงพอใจ 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  
  3.1  เอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001   หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
  3.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 –2001    
  3.3  แบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา  3105 – 2001    
  3.4  แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการ
สอน รายวิชา พัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105-2001  
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 4.  เนื้อหา 
   เนื้อหาท่ีใชในการสรางเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา  3105 – 
2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสใชเวลาสอน  
3  ชั่วโมงตอสัปดาห รวม 54  ชั่วโมง  โดยรวมการปฐมนิเทศและสอบปลายภาคเรียนประกอบดวย  
7  หนวย คือ 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 1  เรื่อง สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบวงจร
สรางสัญญาณพัลส  จํานวน 6 ชั่วโมง  
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 2  เรื่อง  วงจรลดทอนสัญญาณ   
จํานวน 9 ชั่วโมง 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 3  เรื่อง  วงจรขริบและวงจรแคลมป   
จํานวน 9 ชั่วโมง 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 4  เรื่อง  วงจรสวิตช  จํานวน 9 ชั่วโมง 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 5  เรื่อง  วงจรจุดชนวนของชมิตต  
จํานวน 6 ชั่วโมง 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 6  เรื่อง  วงจรมัลติไวเบรเตอร    
จํานวน 12 ชั่วโมง 
 เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 7  เรื่อง  วงจรสรางสัญญาณไทมเบส 
และการซิงโครไนซ  จํานวน 3 ชั่วโมง 
 5.  ระยะเวลา 
  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  คือ  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2560 ใชเวลาใน
การศึกษาสัปดาหละ 3  ชั่วโมง  รวมเวลาในการศึกษาท้ังหมด  54  ชั่วโมง  โดยรวมการปฐมนิเทศ
และสอบปลายภาคเรียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ        
 

1. เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง เอกสารประกอบการสอนท่ีผูรายงานสรางข้ึน 
วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา   3105 – 2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนนวัตกรรมซ่ึงครูสรางข้ึนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   ครอบคลุม
คําอธิบายรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรท้ังจุดประสงคและเนื้อหา มีการวางแผนจัดทําอยางเปน
ระบบ ผานการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพบริบทของทองถ่ินและความสามารถ
ของนักศึกษา  มีการออกแบบ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู  การคิดวิเคราะหทักษะกระบวนการ และ
คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาดวยตนเอง และรวม
กิจกรรมกันอยางสรางสรรค ทําใหครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับสภาพการสอนจริงในหองเรียน ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู   หมายถึง  การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมใหกับผูเรียน
เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ซ่ึงเปนคะแนน 
ท่ีนักเรียนทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา   3105 – 2001    

4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขอสอบท่ีสรางข้ึน เพ่ือใชวัด
ความสามารถในการเรียนรูวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ  

5. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอน
วิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ผูรายงานสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
  80  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากกระบวนการเรียนการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ระหวางเรียนรู  ซ่ึงไดมาจากการทําแบบฝกหัด ใบงานทดลองและแบบทดสอบหลังเรียนประจํา
เอกสารประกอบการสอนแตละหนวย  รวมคะแนนท้ังสิ้น  631  คะแนน  คิดเปนรอยละ 80 จําแนก
ไดดังนี้   
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 1  เรื่อง  สัญญาณทางไฟฟาและการออกแบบ
วงจรสรางสัญญาณพัลส  จํานวน 89  คะแนน  
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 2  เรื่อง  วงจรลดทอนสัญญาณ   
จํานวน 129 คะแนน 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 3  เรื่อง  วงจรขริบและวงจรแคลมป   
จํานวน 149  คะแนน  
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 4  เรื่อง  วงจรสวิตช  จํานวน 67  คะแนน 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 5  เรื่อง  วงจรจุดชนวนของชมิตต 
จํานวน 47 คะแนน 
   เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 6  เรื่อง  วงจรมัลติไวเบรเตอร    
จํานวน 106  คะแนน 
 เอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี 7  เรื่อง  วงจรสรางสัญญาณไทมเบส 
และการซิงโครไนซ  จํานวน 44  คะแนน  
  80  ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาท้ังหมดท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 80 
 6.  ดัชนีประสิทธิผล   (The Effectiveness Index : E.I.) หมายถึง  คาแสดงความกาวหนา 
ของนักศึกษาหลังเรียนท่ีเรียนรูดวยเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค    รหัสวิชา   3105 – 
2001   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 7. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกพอใจ  ความชอบ และความสนใจของนักศึกษาท่ีมี
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเอกสารประกอบการสอนวิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001   
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 8. ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงออกของความคิดโดยการเขียน การพูด การแสดง
ทาทาง  โดยอาศัยขอมูลและประสบการณท่ีผานมาของครูผูสอนท่ีมีตอเอกสารประกอบการสอน 
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รายวิชา พัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105-2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 

ประโยชนของการศึกษา   
 
1. ไดความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการใชเอกสารประกอบการสอน 

วิชาพัลสเทคนิค   รหัสวิชา   3105 – 2001   ท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. ทําใหสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาพัลสเทคนิค  รหัสวิชา 3105 – 2001    
โดยทําใหผูเรียนมีความรูทักษะประสบการณและคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี 

3. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนท่ีสนใจในการใชเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลสเทคนิค   

รหัสวิชา  3105 – 2001 โดยสามารถนําไปใชในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ครูท่ีสอนในแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกสในวิทยาลัยอ่ืนๆ สามารถนําเอกสารประกอบการ
สอน  วิชาพัลสเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ไปใชได 
 

 


	ความสำคัญของการศึกษา

