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 วชิระ ดวงใจดี: การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา  
วิชาชีพครู.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ, อ.ดร.ประเสริฐ มงคล และ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น.           
225 หนา้. 
 
           การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 2) ทดลองใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบวิจยัและพฒันาโดยมี 4 ขั้นตอนการ
วิจยั ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2) การออกแบบและพฒันา
หลกัสูตร 3) การน าหลกัสูตรไปใช ้และ 4) การประเมินผลหลกัสูตร  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นกัศึกษาวชิาชีพครู สาขาวชิาเอกสังคม
ศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบทดสอบวดัความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 2) แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และ    
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 
แบบ dependent  และการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังน้ี 1) หลกัการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร          
3) เน้ือหาหลกัสูตร มีสาระส าคญัประกอบดว้ย หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยท่ี 2 ความรู้
ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ หน่วยท่ี 3 การประเมินส าหรับวิธีการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา 4) รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ (ICA Model) และ 5) แนวทางการวดัและประเมินผล หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2. การทดลองใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
พบวา่ 1) นกัศึกษาวชิาชีพครูมีความรู้ หลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรสูงกว่าก่อนการทดลองใชห้ลกัสูตรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01   และ 2) นกัศึกษาวิชาชีพครูมีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูทั้ง  6 
ทกัษะ อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด  
 3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมพบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูเห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (  = 4.23, 
S.D. = 0.06) โดยเห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมการจดั        
การเรียน (  = 4.60, S.D. = 0.50) ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ (  = 4.43,    
S.D. = 0.62) และดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความเหมาะสม ( = 4.30,               
S.D. =  0.65)  
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 The objectives of this research were 1) to develop and test the efficiency of ICT 
curriculum standards for teaching professions students, 2) to try-out the ICT curriculum 
standards for teaching professions students, and 3) to study the opinion of teaching 
professions students on ICT curriculum standards for teaching professions students.This 
research and develop methodology was conducted by 4 processes; 1) the analysis of basic 
information on ICT standards 2) the design and development of the curriculum 3) the 
implementation of the curriculum, and 4) the evaluation of the curriculum. This research used 
multistage sampling of thirty teaching professions students majoring social studies of 
Kanchanaburi Rajabhat University in the second semester 2013.  The research instruments 
were 1) ICT test for teaching professions students 2) ICT skills assessment, and 3) the 
questionnaire on the opinion of teaching professions students on ICT curriculum standards for 
teaching professions students. percentage, mean, standard deviation, t-test dependent, and 
content analysis were employed in to analyze the data. 

 The research result revealed as followed: 
 1. The developed curriculum consists of five components1: 1) principle and 

rationale of the curriculum, 2) the aim of curriculum, 3) the contents of the curriculum,Unit 1 
The Information and Communication Technology Knowledge, Unit 2 A Computer Knowledge, 
and Unit 3 An Assessment for Information Technology problem-solving methods of the 
students, 4) The approach of learning activity (ICA Model), and 5) The measurement and the 
assessment methods. The result of the efficiency test of ICT standardized curriculum for 
teaching professions students found that the efficiency value met 80/80 standardized 
efficiency criteria.   
 2. The trying-out of the ICT curriculum standards for teaching professions 
students was concluded that 1) the teaching profession students’ achievement after 
implementing curriculum was higher significantly than before implementing curriculum at the 
.01 level, and 2) all six skills of the information and communication technology of teaching 
profession students were at a highest level.   

 3. The opinion of teaching profession students toward the curriculum according 
to the technology and communication standards as a whole was at the highest agreement 
level, mean and standard deviation were 4.23 and 0.06 all aspects toward developed 
curriculum were at the highest agreement, level namely. the program benefit aspects (  = 4.60 
, S.D. 0.50), the atmosphere and learning process aspect ( = 4.43, S.D. 0.65), and the learning 
activity and evaluation aspect ( = 4.30, S.D.0.65) respectively.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดโ้ดยไดรั้บการอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย ์

ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ    อาจารย ์ดร.ประเสริฐ มงคล   และผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.อนิรุทธ์ สติมัน่           
ท่ีเมตตากรุณาเป็นท่ีปรึกษาประกอบกบัให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี       
จนส าเร็จดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา และรองศาสตราจารย ์     
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ท่ีเมตตาผูว้ิจยัเป็นประธานกรรมการ และผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์ รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ 

 กราบขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจัย อีกทั้ งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ส าหรับการทดลองใชแ้ละการขยายผลหลกัสูตรในคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณ นางสาวกิตติมา กิติกุล ภรรยาผูค้อยร่วมทุกข์ ร่วมสุข ขอบคุณ นางสาว 
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ท่ีให้ความช่วยเหลือเพื่อนคนน้ีเสมอมา ขอบคุณตัวเอง ท่ีอดทนจน
สามารถมาสู่จุดน้ี  

 คุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัน้ีขอมอบให้กบั มารดา บิดา ผูท่ี้เหน็ดเหน่ือยมา
ตลอดชีวติ  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเขา้สู่ยุคการขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ซ่ึงองค์ความรู้และสารสนเทศ เป็นปัจจยัส าคญัในการอยู่รอดของสังคมยุคใหม่ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และการเรียนรู้ ดงันั้นการกระจายความรู้ผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้สังคมสารสนเทศกลายเป็นยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
และบริบทการเปล่ียนแปลงทางสังคมท าให้เข้าถึงขอ้มูลสารสนเทศกวา้งขวางผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายจากทัว่โลก ซ่ึงมีบทบาทมาก      
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Alvin Toffler, 1980, and Drucker, 1994) จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้และ
ทกัษะความสามารถในการน าขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากท่ีมีอยู่ในสังคมฐานความรู้มาปรับใช้ใน
ระบบการศึกษา ซ่ึงทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีครูควรท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด       
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นสังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องทดลอง หรือแมแ้ต่เรียนรู้ด้วย
ตนเอง อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัผูเ้รียน สังคม และประเทศชาติในอนาคต  

 ในท านองเดียวกนั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตราท่ี 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม              
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซ่ึงความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีควรท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นสังคม
ฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องทดลอง หรือ
แมแ้ต่เรียนรู้ดว้ยตนเอง อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัผูเ้รียน สังคม และประเทศชาติในอนาคต  

 ประเทศไทยก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 2552 โดย
ให้จดัท ามาตรฐานคุณวุฒิของศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบณัฑิต       
ซ่ึงประกอบด้วย 5 มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงมาตรฐานท่ี 5 คือ มาตรฐานดา้นการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ มาตรฐานดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข และการส่ือสาร ในส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน
ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้ขอ้มูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอและ 
ต่อเน่ือง โดยก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีผลิตบณัฑิต       
เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นพลเมืองของสังคม อีกทั้งตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ. 2556 ไดก้  าหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 11 มาตรฐาน   ซ่ึงมาตรฐานดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา เป็นมาตรฐานหน่ึงท่ีนกัศึกษาคณะครุศาสตร์จ าเป็นตอ้งศึกษา  

 ถึงแมว้า่จะมีการก าหนดมาตรฐานดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กบั
นกัศึกษาวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะ แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ชไ้ดแ้สดงความคิดเห็น สรุปพอ
สังเขปดงัน้ี 
 

          “ทางคณะเองก็มีรายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และรายวิชา
ออกแบบการเรียนการสอนอยูแ่ลว้ แต่เป็นรายวชิาท่ีแยกกนั นกัศึกษาตอ้งไปบูรณาการใชเ้อาเอง 
แต่ถา้มีการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก็เห็นดว้ย
และเป็นเร่ืองท่ีดี แต่ไม่ควรเป็นรายวชิา ควรเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมจะง่ายและสะดวกกวา่”  

(สมัภาษณ์: คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, 16 มีนาคม 2557) 
 

 นอกจากน้ีนกัศึกษาวชิาชีพครูไดเ้สนอความคิดเห็นเก่ียวกบัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนกัเรียนรู้ของนกัศึกษาครู ไวด้งัน้ี 
 

          “วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก็เรียน แต่ไม่ได้สอนทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การส่ือสาร เพื่อน ามาใชอ้อกแบบการเรียนการสอน ถา้มีหลกัสูตรหรือรายวิชาน้ี น่าจะเป็น
ประโยชน์ ไม่ตอ้งไปเรียนหลายตวั และเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรับนกัศึกษาครูในยคุน้ี’’  

(สมัภาษณ์: นกัศึกษาวชิาชีพครู สาขาภาษาไทย ชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี,  
16 มีนาคม 2557)         

 

 จากสภาพของปัญหาท่ามกลางยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีเป็นส่ิงขับเคล่ือน หลักสูตร
การศึกษาของนักศึกษาครูท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมาก สถาบันฝึกครูควรมี
โปรแกรมการศึกษา เร่ืองทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาครู ควรจะ
สร้างไวใ้นระบบของการพฒันาวิชาชีพครู ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาครู และครูสามารถน าความรู้
ดงักล่าวมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของพวกเขาได ้(Theresa and Celia (online) Arinto, 2005) 
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 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้ึดแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกัของ  
ไทเลอร์ (Tyler Ralph W., 2009) ซ่ึงแนวคิดของไทเลอร์น้ีควรตอบค าถามพื้นฐานส่ีประการ ดงัน้ี 
 1.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา (Educational 
Purposes) 
 2.  ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดั เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้(Educational Experiences) 
 3.  ควรจะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอยา่งไร ท่ีจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
(Organization of Educational Experiences) 
 4.  ควรจะประเมินผลการเรียนอย่างไร จึงจะรู้ไดว้่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
(Evaluation)  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development)       
ในการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาวิชาชีพครูมี ความรู้ และทกัษะ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1  
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
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……………………………………………………………………………… 
4. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ 
    - John Biggs’ 3 
    - P model (Biggs.2003) 
     - การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ Richard E. Mayer (1999) 
......................................................................................................................... 
5. แนวคิดการวดัและประเมินผล 
   - Marzano’s taxzonomy (online) and Andrew Churches (online) 

ขั้นตอนกำรพฒันำหลกัสูตรตำมำตรฐำน

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำหรับ

นักศึกษำวชิำชีพครู  

1. ศึกษามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  

2. วิเคราะห์เน้ือหาและคดัเลือกตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ

นกัศึกษาวิชาชีพครู  

3. การจดัการเรียนรู้แบบการจดัสภาพแวดลอ้ม

ทางการเรียนรู้ ส่ือ และต ารา เพื่อถ่ายทอดเป็น

ประสบการณ์กบัผูเ้รียน 

4. การน าหลกัสูตรไปทดลองใชแ้ละปรับปรุง 

5. การประเมินผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนดา้นความรู้ 
และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

หลกัสูตรตำมมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรส ำหรับนักศึกษำวชิำชีพครู (ICA) 

หน่วยที ่1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
หน่วยที ่2 ความรู้ดา้นการรู้คอมพวิเตอร์  
หน่วยที ่3 การประเมินส าหรับวิธีการแกปั้ญหาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา 
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ค ำถำมของกำรวจัิย   
        การพฒันาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามวจิยั ดงัน้ี 
 1.  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูมีองคป์ระกอบอยา่งไร 
 2.  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครูมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 หรือไม่ อยา่งไร 
 3.  การทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัใด อยา่งไร ดงัน้ี   
    3.1  ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูสูงข้ึน
หรือไม่ 
     3.2  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ผา่นเกณฑก์ารประเมินหรือไม่ อยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  
  การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูโดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 2.  เพื่อทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสารมีความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู           
หลงัทดลองใชห้ลกัสูตร (Posttest) สูงกวา่ก่อนทดลองใชห้ลกัสูตร (Pretest)  
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวิจยัการพฒันาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี  
 ขอบเขตดา้นประชากร  
 1.  ขอบเขตประชากรดา้นการทดลองใชห้ลกัสูตร 
           ประชากร  

  นกัศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557 มหาวิทยาลยั     
ราชภฏักลุ่มตะวนัตก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และมหาวิทยาลยั
ราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
          กลุ่มตวัอยา่ง 
  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
โดยสุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มตะวนัตก 4 แห่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี   
จบัฉลาก เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดส้าขา สังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557  จ  านวน 60 คน 
จากนั้นใชว้ธีิอาสาสมคัรเพื่อเป็นกลุ่มทดลองใชแ้ละกลุ่มตวัอยา่ง 
           กลุ่มขยายผล  
             ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มศรีอยุธยา 5 แห่ง ประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถมัภ์  จบัฉลาก ไดส้าขา ภาษาองักฤษ  ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557  จ  านวน       
60 คน จากนั้นใชว้ธีิอาสาสมคัรเพื่อเป็นกลุ่มขยายผล 
 2.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  การวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการใน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ใช้ระยะเวลาในการ
ทดลองหลักสูตรมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
จ านวน 3 หน่วย ดงัน้ี 
  หน่วยท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยท่ี 2 การรู้คอมพิวเตอร์ 
และหน่วยท่ี 3 การประเมินส าหรับวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวม 30 ชัว่โมง 
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 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 

เน้ือหา: หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
Information Technology and 
Communication: หน่วยท่ี 1  

ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร  

 Computer Literacy: 
หน่วยท่ี 2 

ความรู้ดา้นการรู้คอมพิวเตอร์ 
 

Assessment for IT Solution: 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินส าหรับวธีิการ
แกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 

เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ 

2. การสงัเคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
 

2. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในการส่ือสาร 
การเรียนรู้           

3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ 
การคน้คืนสารสนเทศ 

  

4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศ
เพื่อการคน้คืน  

  

 

 4.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
  ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 
  4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
  4.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย 

4.2.1 ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู:   
มีความรอบรู้เข้าใจหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร           
เพื่อการศึกษา 

4.2.2 ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู: มีทกัษะในการเขา้ถึง จดัเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อน ามาใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้  
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   4.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามของศพัทท่ี์ส าคญัในงานวจิยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 
 การพฒันาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการและปรับปรุงด้านหลักสูตรท่ีมีอยู่เดิม      
ตามองค์ประกอบ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วิธีสอน ส่ือการสอน และการวดัการประเมินผล โดยใช้
กระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 
2) การออกแบบและพฒันา (Design and Development) 3) การน าไปใช ้ (Implementation) และ      
4) การประเมินผล (Evaluation) 
 รูปแบบการพฒันาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู หมายถึง หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรท่ียึด
วตัถุประสงคเ์ป็นหลกัตาม Tyler Ralph W.    
 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
หมายถึง หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดของรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ Tyler Ralph W. 
เพื่อให้นกัศึกษาครูมีความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานท่ี 8 นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) หลกัการและเหตุผลของหลกัสูตร 
2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3) สาระ
เน้ือหาท่ีใชใ้นการพฒันา  4) รูปแบบการเรียนรู้ และ 5) แนวทางการวดัและการประเมินผล ตวัอยา่ง
แผนการจดัการเรียนรู้ และตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
  ประสิทธิภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  หมายถึง ระดับคุณภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่ากบั 80/80 (E1, E2) 
โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
  80 ตวัแรก  (E1) หมายถึง คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนการปฏิบติั
กิจกรรมและการน าเสนองานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นความสามารถตามมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ 
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  80 ตวัหลัง  (E2) หมายถึง  คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80  ของคะแนนสอบ      
หลงัเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นความสามารถตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู เป็นประสิทธิภาพของผลผลิต 
 การทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการพฒันาหลงัการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยพิจารณาจาก  
 1. นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยวดัจากแบบทดสอบความรู้ จ านวน 20 ขอ้          
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 2. นักศึกษาวิชาชีพครูมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ประกอบดว้ย 6 ทกัษะ โดยวดัจากแบบประเมินทกัษะท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
                มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง 
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใช้ในการประเมินนักศึกษาวิชาชีพครู                
ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู : มีความ
รอบรู้เข้าใจในหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
เพื่อการศึกษา 

 2. ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู :           
มีความสามารถ/ทกัษะในการเขา้ถึง จดัเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อน ามา
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
        นกัศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง นกัศึกษาท่ีศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์บณัฑิต (หลกัสูตร      
5 ปี) 
 



 

บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
ดงัน้ี 
 1. แนวคิดกรอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
  1.1  แนวคิดรูปแบบการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษา 
  1.2  แนวคิดกรอบมาตรฐานส าหรับครูเร่ืองสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
  1.3  เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การปฏิบติัและตวัช้ีวดั
ส าหรับครูในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งเรียน (ISTE) 
  1.4  เกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
  1.5  ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู พ.ศ. 2556 
 2.  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  
  2.1  ความหมายของหลกัสูตร 
  2.2  องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
  2.3  การพฒันาหลกัสูตร 
  2.4  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
  2.5  แนวคิดการประเมินหลกัสูตร 
 3.  หลกัสูตรเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
 4.  การจัดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสน เทศและ       
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
  4.1  แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร 
  4.2  แนวคิดการเรียนรู้ตามแนว Contructivist 
  4.3  แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ 
 5. การวดัผลประเมินผลตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 10 
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 6.  แนวคิดกระบวนการพฒันาเกณฑม์าตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  6.1  การนิยามตวัช้ีวดั (Defining Indicators) 
  6.2  ขั้นตอนในการพฒันาตวัช้ีวดั (Steps in Developing Indicators) 
  6.3  ขั้นตอนและการด าเนินงาน (The Action Required in Each Step) 
  6.4  เกณฑส์ าหรับการประเมินตวัช้ีวดั (Criteria for Assessing Indicators) 
 7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.1  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร 
  7.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ร่วมกบัการออกแบบการสอน 
  7.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติในการใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการสอน 
 

แนวคิดกรอบมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับครู 

 

แนวคิดรูปแบบการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษา 
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษานั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ  

ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และมีทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงเป็นทกัษะหน่ึง
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 การท่ีประเทศต่าง ๆ  จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ไปพฒันาการศึกษานั้น อาจจะมีความแตกต่างกนัในดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ และขั้นตอนการพฒันา ดงันั้น เพื่อเป็นกรอบในการพฒันา Shyamal Majumdar ไดก้ าหนด
รูปแบบท่ีช่ือวา่ UNESCO’s Model: Stages of ICT Development in Education เพื่อให้นกัพฒันา
หลักสูตรอาจใช้เป็นพิมพ์เขียว ซ่ึงประกอบไปด้วยส่ีขั้นตอนในการก าหนดทิศทางการพฒันา  
คือ การเร่ิมตน้ การน าไปใช ้การผสมผสาน และการเปล่ียนถ่าย ดงัภาพท่ี 2   

ภาพท่ี 2   ขั้นตอนการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีมา: Majumdar, s. (2004). Modelling ICT Development in Education. Accessed June 3. Available from 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf
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 จากภาพท่ี 2 ความหมายจะมีดว้ยกนัสองมิติ คือ เทคโนโลยีและการสอน (Technology 
and Pedagogy) เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีของขอ้มูลและการส่ือสารทั้งหมด การเรียน        
การสอนเป็นศิลปะและเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะด าเนินตามขั้นตอนทั้ง 4 ประการ 
คือ  
 1. ขั้นเร่ิมตน้ (Emerging Stage) คือ ระยะแรกน้ีผูบ้ริหาร และครูผูส้อน เพียงแค่เร่ิม          
ท่ีจะส ารวจความเป็นไปได้ และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและก ารส่ือสาร  
ในการบริหารจดัการโรงเรียน และการเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียน        
การสอน 
 2. ขั้นประยุกต์ (Applying Stage) คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบ
การศึกษา โดยผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีความเขา้ใจวา่จะใชด้า้นการบริหารและในหลกัสูตรอยา่งไร 
โดยเฉพาะหลักสูตร ครูควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีมี
เคร่ืองมือและซอฟต์แวร์ เป็น โดยเฉพาะใช้ในการออกแบบ การสร้างแบบจ าลอง และ                 
การประยกุตใ์ช ้ 
 3. ขั้นผสมผสาน (Infusing Stage) คือ การบูรณาการ หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารใชใ้นการเรียนการสอน อาจมีการสะทอ้นให้เห็นถึงการใช้งานจริงในโลกปัจจุบนั
ในแนวทางผสมผสานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครูควรปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อความเป็นมืออาชีพ เช่น การปรับปรุงการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการกระบวนการเรียนรู้ 
 4. ขั้นเปล่ียนถ่าย (Transforming Stage) คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มาใชเ้พื่อเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มการจดัการเรียนการสอนยุคใหม่ในรูปแบบท่ีสร้างสรรค ์ โดยมี
รูปแบบการเรียนการสอนแบบยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในโลก             
ยุคปัจจุบนั โดยท่ีผูเ้รียนมีการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สร้างนวตักรรม     
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหา 

 จากรูปแบบการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษา เป็นรูปแบบ      
ท่ีเสนอขั้นตอนในการพฒันา โดยเก่ียวกบัผูบ้ริหารและครูผูส้อน และไดน้ าหลกัการส่ีขั้นตอนมาใช้
ร่วมกบัรูปแบบเก่ียวกบัการวางแผน (Mapping the Model) เป็นรูปแบบต่อเน่ืองของการพฒันาขีด
ความสามารถของครู เพื่อแสดงรายละเอียดในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การส่ือสาร (Stages of ICT Usages) และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Pedagogical Usages of ICT)  ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3   Mapping the Model 
ท่ีมา: Majumdar, s. (2004). Modelling ICT Development in Education. Accessed June 3. Available from 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf 
 

 จากภาพท่ี 3 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนในหวัขอ้  
 1. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Stages of ICT Usages) รูปแบบน้ีได้
ระบุส่ีขั้นตอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นไปตามขั้นตอนของรูปแบบ      
ท่ีน าเสนอดงัน้ี 
  1.1 ขั้นเร่ิมต้นความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Becoming Aware of ICT) คือ ในช่วงแรก ครูผูส้อนและผูเ้รียนควรตระหนกัถึงการใช้งานของ
เคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพวกเขาจะตอ้งท า ซ่ึงขั้นตอนน้ี
จะเช่ือมโยงกบัขั้นเร่ิมตน้ (Emerging Stage)  
  1.2 ขั้นเรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งไร (Learning How 
to Use ICT) คือ การเรียนรู้การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสาขาวิชาท่ีแตกต่าง
กนั ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านทัว่ไปหรือโดยเฉพาะ ในขั้นตอนน้ีมีการเช่ือมโยงกบัขั้นตอน
การน าไปใช ้(Applying Stage)  
  1.3 ขั้นท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการ และเวลาท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การส่ือสารไปใช ้(Understanding How and When to Use ICT) คือ ความเขา้ใจในวิธีการใชแ้ละ
เวลาท่ีจะน าไปใช้ เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เช่น ในรายละเอียดโครงการท่ีก าหนดขั้นตอนน้ี หมายถึง ความสามารถในการ
รับรู้ สถานการณ์ท่ีจะเลือกใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับงานและการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีในการรวมกนัในการแกปั้ญหา ขั้นตอนน้ีจะเช่ือมโยงกบั
ขั้นตอนการผสมผสาน (Infusing Stage)  

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/modelling_ict.pdf
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  1.4 ขั้นเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Specializing in 
the Use of ICT) คือ มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       
ซ่ึงจะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีจะสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทางมาเป็นวิธีใหม่ของการแสวงหา การเรียนการสอน และการเรียนรู้ 
โดยขั้นน้ีจะเช่ือมโยงกบัขั้นตอนการเปล่ียนถ่าย (Transforming Stage) 
 2. การเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Pedagogical 
Usages of ICT) 
  ระบุส่ีขั้ นตอนส าหรับครูผู ้สอน และผู ้เ รียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสาร ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ส่ีขั้นตอนเหล่าน้ีก่อให้เกิดการท า
แผนท่ี ท่ีปรากฎในแผนภาพท่ี 2 เป็นไปตามขั้นตอนของรูปแบบท่ีน าเสนอ กวา่สามทศวรรษท่ีผา่น
มาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เพื่อการเรียน  
การสอนและการเรียนรู้โดยตรง เร่ิมตน้ด้วยการน าเสนอซอฟต์แวร์ CAL/CBT/CAI และไปสู่ 
บทเรียนมลัติมีเดียในท่ีสุด 
  2.1 ขั้นสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Supporting Work Performance) ในระยะเร่ิมตน้
ครูใช้เคร่ืองมือการผลิต เช่น โปรแกรมประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ น าเสนอภาพ กระดาษค านวณ 
ฐานขอ้มูล อีเมล ์และอ่ืน ๆ ท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติังานของพวกเขาในชีวิตประจ าวนัในระยะแรก
น้ี มกัจะมีความส าคญัในการด าเนินงานพื้นฐานของ ซอฟต์แวร์ส านกังานอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอน
ของการใช้เคร่ืองมือการผลิตเพื่อการเรียนการสอน และการเรียน รู้น้ีจะเช่ือมโยงกับขั้นเร่ิมต้น 
(Emerging Stage)  
  2.2 ขั้นเสริมสร้างการเรียนการสอน (Enhancing Traditional Teaching) คือ  
จากการใช้ซอฟแวร์การผลิต มาถึงขั้นตอนของการเรียนรู้วิธีการใช้ และพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ และเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้การใชง้านของซอฟตแ์วร์ดงักล่าวในสาขาวิชาท่ี
แตกต่างกนั ขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกับเทคนิคของการบูรณาการการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และมีการเช่ือมโยงกบัขั้นตอนการใชใ้นรูปแบบการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแบบแพ็คเกจการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั โดยพฒันาและ
น ามาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม ขั้นตอนน้ีจะเช่ือมโยง
กบัขั้นการใช ้(Applying Stage) 
  2.3 ขั้นการเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Facilitating Learning) คือ เก่ียวขอ้งกับการใช้
ประเภทต่าง ๆ ของซอฟแวร์ การเรียนการสอนท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียน
จุดส าคญัคือว่า ครูจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับงานเฉพาะและ 
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การใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีในการรวมกนัในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ขั้นตอนการเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หมายถึง ความสามารถในการรับรู้สถานการณ์จ าลองท่ีมลัติมีเดียและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถ
สร้างแบบจ าลองท่ีใชส้ าหรับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีจะเช่ือมโยงกบัขั้นตอนใน
การผสมผสาน (Infusing Stage)  
  2.4 ขั้นการสร้างนวตักรรมด้วยสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ (Creating Innovative 
Learning Environments) คือ ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ียวชาญในการใช้เครือข่ายทรัพยากร      
ท่ีใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีความหมาย และนวตักรรมใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับรูปแบบ    
การเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้ง และมีความยดืหยุน่ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการเช่ือมโยงกบัขั้นตอนการเปล่ียน
ถ่าย (Transforming Stage) กรอบการท างาน บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
ได้จ  าแนกเก่ียวกับการท างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษา 
ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
   2.4.1 วตัถุประสงค์ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หมายถึง การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่วนใหญ่จดัอยู่ในหลกัสูตร   
โดยมีวตัถุประสงค ์คือ ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ตามระดบัของการศึกษา และระดบัของนกัเรียน โดยจะเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และชีวติทางสังคมของนกัเรียน 
   2.4.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือการช่วยเหลือ 
หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วยเหลืองานต่าง ๆ ยกตวัอยา่ง 
เช่น เคร่ืองมือ  การค้นหาและจดัเก็บ การจดัหมวดหมู่ และการจดัเรียงข้อมูลและสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ทางสถิติ และแบบจ าลองข้อมูล เคร่ืองมือการแก้ไขข้อความท่ีรวมกราฟิกเสียง  
และขอ้มูล วิดีโอ การจ าลอง  เคร่ืองมือคาดการณ์ และการทดสอบความคิดและสมมติฐาน และ   
คาดผลกระทบในอนาคตแบบแอนิเมชั่น เคร่ืองมือการสร้าง การแก้ไขและการปรับเปล่ียน 2D    
และ 3D ภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ 
   2.4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นผูบ้ริหารของการเรียนรู้ 
หมายถึง การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ท่ีใช้ส าหรับการจดัระเบียบ และการจดัการของสถาบนัอย่าง
กวา้งขวาง  เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการการศึกษา การใช้ ICT เพื่อการบนัทึกการรักษา
ฐานขอ้มูล และการตรวจสอบด าเนินการตามวตัถุประสงค์ 
   2.4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นส่ือกลางในการเรียน          
การสอนและการเรียนรู้ หมายถึง เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้น   
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตวัเอง โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอ้งมีประสิทธิภาพในการน าเสนอขอ้มูล แนวทางการเรียน การปฏิบติัและ
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การประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน และในการท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ไดมี้
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน และมีความก้าวหน้า  
เกินกวา่การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วนัน้ีนกัเรียนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีจะเรียนรู้ การโตต้อบ และการท างานในโครงงานพวกเขา โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาขอ้มูล 
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีจะคิดวิเคราะห์และใช้ท างานร่วมกนั แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารแนะน าของครู 
และการสร้างสภาพแวดลอ้มดว้ยแนวคิด Constructivism 
 จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขา้สู่ระบบการศึกษาพร้อมกรอบ 
การท างาน สรุปไดว้่า ตอ้งมีขั้นตอนในการด าเนินการท่ีเป็นระบบส าหรับผูบ้ริหารและครู และมี
กรอบส าหรับครูในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาวางแผนการใชง้านในการศึกษา
ตามการแยกรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบติัอย่างกวา้ง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ในขณะเดียวกนั UNESCO ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับครู เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไปน้ี 
 

แนวคิดกรอบมาตราฐานส าหรับครูเร่ืองสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 UNESCO ได้จดัท ามาตราฐานสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับครู (ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS.Version 1.0) ดงัภาพท่ี 4  

 
 

ภาพท่ี 4   ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS, Version 1.0 
ท่ีมา: UNESCO. (2008). ICT Competency Standards for Teachers Version 1.0 . Accessed June 3. Available from 
http://unesdoc.unesco.org/images/ 0015/001562/156209E.pdf 
 

 จากภาพท่ี 4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR 
TEACHER แสดงในตารางท่ี 1 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHER  
 

Technology Literacy Approach 
Policy and 

Vision 
เป้าหมายนโยบายของวิธีน้ีคือ การเตรียมผูเ้รียนประชาชนและพนกังานท่ีมีความสามารถใน
การรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาทางสังคมและเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายของนโยบายการศึกษารวมถึงโรงเรียนอาชีวศึกษา ในการพฒันาทกัษะ
การรู้หนงัสือขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งความรู้ดา้นเทคโนโลย ี

 Curricular Goals Teacher Skills 
Policy 

 
Policy Awareness. การรับรู้นโยบายท่ี
ท าใหก้ารเช่ือมต่อโดยตรงระหวา่งการ
ปฏิบติันโยบายในหอ้งเรียน 

ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงนโยบายและสามารถท่ี
จะระบุการฝึกท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย 

Curriculum 
and 

Assessment 

Basic Knowledge. การเปล่ียนแปลงใน
หลกัสูตรโดยวธีิการน้ีอาจรวมถึงการ
พฒันาทกัษะการรู้หนงัสือขั้นพ้ืนฐาน
ผา่นทางเทคโนโลยแีละการเพ่ิมการ
ทกัษะการพฒันาไอซีทีในรายวชิาอ่ืน ๆ 
โดยการรวบรวมความหลากหลายของ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งและ
เคร่ืองมือการผลิต  

ครูจะตอ้งมีความรู้มาตรฐานหลกัสูตรและความรู้
เก่ียวกบัขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน นอกจากน้ี
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะบูรณาการการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละเทคโนโลยมีาตรฐานส าหรับ
นกัเรียนในหลกัสูตร 

Pedagogy  
 

Integrate Technology. บูรณาการ
เทคโนโลยใีนทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสอนโดยใชเ้คร่ืองมือและเน้ือหา
อิเลคทรอนิกส์ เป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรมนกัเรียนทั้งกลุ่มและรายบุคคล 

ครูจะตอ้งทราบวา่เม่ือไหร่ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือ
กิจกรรมในชั้นเรียนและงานน าเสนอ  

ICT  Basic Tools. เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์พร้อมกบั
การผลิตซอฟตแ์วร์; และการปฏิบติั
เก่ียวกบัการสอนและเน้ือหาเวบ็ และ
การใชง้านของเครือข่ายเพ่ือการบริหาร 

ครูจะตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์การด าเนินงานรวมทั้งการประยกุตใ์ช้
ซอฟตแ์วร์การผลิตเวบ็เบราวเ์ซอร์ซอฟแวร์การ
ส่ือสารซอฟตแ์วร์การการน าเสนอและการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการ 

Organizatio
n and 

Administra 
tion 

Standard Classroom. การเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยในโครงสร้างทางสงัคมท่ี
เกิดข้ึนในหอ้งเรียน ในการบูรณาการ
ทรัพยากรเทคโนโลยใีนหอ้งเรียนหรือ
ในหอ้งปฏิบติัการน้ี 

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีไดท้ั้งชั้นเรียนกลุ่มเลก็ ๆ และกิจกรรม
รายบุคคล 
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHER  
 (ต่อ) 
 

Technology Literacy Approach 
 Curricular Goals Teacher Skills 

Teacher 
Professional 
Development  

Digital Literacy. ผลกระทบของวธีิการน้ี 
ในการฝึกอบรมครูมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาของ
ความรู้ดิจิตอลและการใชไ้อซีทีเพื่อการพฒันา
อยา่งมืออาชีพ 

ครูจะตอ้งมีความสามารถทางเทคโนโลยี
และความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทางเวบ็ท่ี
จ าเป็นเพ่ิมเติมความรู้ท่ีจะสอน เพ่ือเป็น
การสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพครูของตวัเอง 

Knowledge Deepening Approach 
Policy and 

Vision 
เป้าหมายนโยบายของวธีิน้ีคือ การเพ่ิมความสามารถของแรงงานในการเพ่ิมมูลค่าใหก้บั
สงัคมและเศรษฐกิจโดยการใชค้วามรู้วชิาต่าง ๆ ในโรงเรียนมาแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นท่ีพบ 
ในสถานการณ์จริงของการท างานของสงัคมและชีวติ 

 Curricular Goals Teacher Skills 
Policy Policy Understanding. ครูผูส้อนมีความเขา้ใจ

ในนโยบาย เช่น สามารถออกแบบแผนการ
สอนตามนโยบายระดบัชาติและแกไ้ขปัญหา]
ท่ีส าคญั 

ครูจะตอ้งมีความรู้ลึกของนโยบาย
ระดบัชาติและจดัล าดบัความส าคญัทาง
สงัคมและสามารถท่ีจะออกแบบแกไ้ข
และด าเนินการปฏิบติัในหอ้งเรียนให้
สอดรับกบันโยบายเหล่าน้ี 

Curriculum and 
Assessment 

Knowledge Application. ตอ้งมีกระบวนการ
ในหลกัสูตรท่ีเนน้ความลึก ความเขา้ใจ  
การประเมินผลท่ีเนน้การประยกุตใ์ช ้
ความเขา้ใจในการแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของโลก
และล าดบัความส าคญัของสงัคมการ
เปล่ียนแปลงการประเมินมุ่งเนน้ไปท่ีการ
แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและประเมินผลการจดั
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองของการเรียน 

ครูจะตอ้งมีความรู้ลึกและความสามารถ 
ท่ีจะใชส้ร้างปัญหาท่ีซบัซอ้นเป็นตวัช้ีวดั
ของความเขา้ใจของนกัเรียน 

Pedagogy  
 

Complex Problem Solving. การสอนใน 
ชั้นเรียนแบบการท างานร่วมกนัแกปั้ญหาและ
การเรียนรู้จากโครงงานท่ีนกัเรียนส ารวจและ
น าความรู้ของพวกเขา 

การเรียนการสอนนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง
และบทบาทของครูคือ การก าหนดปัญหา
และช่วยเหลือ เพ่ือเป็นแนวทางใน 
ความเขา้ใจของนกัเรียน ในบทบาทน้ีครู
จะตอ้งมีทกัษะในการช่วยใหน้กัเรียน
ด าเนินการและตรวจสอบแผนโครงการ
และการแกปั้ญหา (Coach) 
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHER  
 (ต่อ) 
 

Knowledge Deepening Approach 
 Curricular Goals Teacher Skills 

ICT Complex Tools.  เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคิดหลกั
ของนกัเรียนควรใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเปิดกวา้งเขา้ร่วม เช่นการแสดง
ภาพประกอบเพลงในวทิยาศาสตร์ เคร่ืองมือ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองของพวกเขาใน
คณิตศาสตร์จ าลองการเล่นบทบาทใน
การศึกษาสงัคม 

ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงความ
หลากหลายของเคร่ืองมือท่ีเฉพาะเจาะจง
และความยดืหยุน่ในความหลากหลาย
ของสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม 
แต่ละโครงการ ครูควรจะสามารถใช้
ทรัพยากรเครือข่ายเพ่ือช่วยใหน้กัเรียน
ท างานร่วมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลและ
การติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
ครูยงัควรจะสามารถท่ีจะใชไ้อซีทีใน 
การสร้างและตรวจสอบบุคคลและแผน
โครงการนกัเรียนแบบกลุ่ม 

Organization 
and 

Administration  
 

Collaborative Groups. ระยะเวลาเรียนและ
ผูส้อนในชั้น ควรก าหนดระยะเวลาและ 
การขยายเวลาใหน้กัเรียนในการท างาน 
แบบกลุ่ม  

ครูผูส้อนจะตอ้งสามารถสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีความยดืหยุน่
ภายในสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีครูผูส้อน
จะตอ้งมีความสามารถท่ีจะบูรณาการ
กิจกรรมแบบนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและใช้
เทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนั 
 

Teacher 
Professional 
Development 

Manage and Guide. ผลของวธีิการน้ีเพ่ือ
มุ่งเนน้การพฒันาครูมืออาชีพในการใชไ้อซีที
เพ่ือใหค้  าแนะน านกัเรียนผา่นปัญหาท่ีซบัซอ้น
และจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ
พลวตั 

ครูผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะและความรู้ใน
การจดัการโครงการท่ีซบัซอ้นโดยท างาน
ร่วมกบัครูอ่ืนๆ และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในการสนบัสนุน 
การพฒันาวชิาชีพของตวัเอง 
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHER  
 (ต่อ) 
 

Knowledge Creation Approach 
Policy and 

Vision  
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถของแรงงานในการคิดคน้และผลิตความรู้ใหม่ และ
ประชาชนจะไดรั้บประโยชนจ์ากวธีิการความรู้หรือการสร้างความรู้ใหม่น้ี 

 Curricular Goals Teacher Skills 
Policy Policy Innovation. ดว้ยวธีิน้ีครูและเจา้หนา้ท่ี

ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความตั้งใจของ
นโยบายระดบัประเทศ และสามารถท่ีจะ
น าไปสู่การอภิปรายของนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาและมีส่วนร่วมใน
การออกแบบการด าเนินงานการตาม
นโยบายเหล่าน้ี 

Curriculum and 
Assessment  

21st Century Skills. ดว้ยวธีิการน้ีหลกัสูตร
นอกเหนือ จากการมุ่งเนน้ไปท่ีความรู้วชิา 
ต่าง ๆ ในโรงเรียนอยา่งชดัเจนรวมถึงทกัษะ
ในศตวรรษท่ี 21 เช่น การแกปั้ญหาการ
ส่ือสารการท างานร่วมกนัและการคิดอยา่งมี
วจิารณญาณนกัเรียนยงัจะตอ้งสามารถท่ีจะ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองและ
แผน ประเมินตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวน การน้ี นกัเรียนจะตอ้งมี
ความสามารถในการประเมินคุณภาพของ 
พวกเขาเองและผลิตภณัฑข์องแตล่ะคน 

ครูจะตอ้งรู้เก่ียวกบักระบวนการคิดท่ี
ซบัซอ้นและรู้วธีิการท่ีใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้และเขา้ใจ พวกเขาจะตอ้งมีทกัษะ
ท่ีจ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการ 
ท่ีซบัซอ้นเหล่าน้ี 

Pedagogy  Self Management. นกัศึกษาจะไดท้ างานใน
ชุมชนการเรียนรู้ท่ีพวกเขามีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเน่ืองในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีความรู้และ
การสร้างความเป็นของตวัเองจากฐานความรู้
และการเรียนรู้ทกัษะของแต่ละคน 

บทบาทของครูในแนวทางน้ีคือ 
การกระบวนการเรียนรู้แบบเปิดเผยแบบ
สถานการณ์และโครงการโดยท่ีนกัเรียน
ใชท้กัษะการคิดของพวกเขาเองและครู
ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในโครงการ
ของพวกเขา 

Pedagogy  Self Management. นกัศึกษาจะไดท้ างานใน
ชุมชนการเรียนรู้ท่ีพวกเขามีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเน่ืองในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีความรู้และ
การสร้างความเป็นของตวัเองจากฐานความรู้
และการเรียนรู้ทกัษะของแต่ละคน 

บทบาทของครูในแนวทางน้ีคือการ
กระบวนการเรียนรู้แบบเปิดเผยแบบ
สถานการณ์และโครงการโดยท่ีนกัเรียน
ใชท้กัษะการคิดของพวกเขาเองและครู
ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในโครงการ
ของพวกเขา 
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ตารางท่ี 1  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHER  
 (ต่อ) 
 

Knowledge Creation Approach 
 Curricular Goals Teacher Skills 

ICT  Pervasive Technology. ความหลากหลายของ
อุปกรณ์ดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้น 
การสร้างและสนบัสนุนชุมชนแห่งน้ีใน 
การผลิตความรู้ร่วมกนัได ้

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการ
ออกแบบการสอนร่วมกบัไอซีที เพ่ือ
สนบัสนุนการพฒันาความรู้และทกัษะ
ของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองรวมถึง 
การสะทอ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 

Organization 
and 

Administration 

Learning Organizations. โรงเรียนมีการ
เปล่ียนเป็นองคก์รการเรียนรู้ในการท่ีนกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีไดท้ั้งชั้นเรียน กลุ่มเลก็ ๆ 
และกิจกรรมรายบุคคล 

Teacher 
Professional 
Development  

Teacher as Model Learner. จากมุมมองน้ี
บทบาทของครูเป็นผูช่้วยและมีส่วนร่วม 
อยา่งต่อเน่ืองในการทดลองการศึกษาและ
นวตักรรมในการผลิตความรู้ใหม่เก่ียวกบั 
การเรียนการสอนและการปฏิบติั 

ครูก็ตอ้งมีความสามารถ และความชอบ
ในการทดลองอยา่งต่อเน่ืองในการเรียนรู้
และใชไ้อซีทีในการสร้างชุมชนความรู้
อยา่งมืออาชีพ 

Organization 
and 

Administration 

Learning Organizations. โรงเรียนมีการ
เปล่ียนเป็นองคก์รการเรียนรู้ในการท่ีนกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีไดท้ั้งชั้นเรียน กลุ่มเลก็ ๆ 
และกิจกรรมรายบุคคล 

Teacher 
Professional 
Development  

Teacher as Model Learner. จากมุมมองน้ี
บทบาทของครูเป็นผูช่้วยและมีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเน่ืองในการทดลองการศึกษาและ
นวตักรรมในการผลิตความรู้ใหม่เก่ียวกบั 
การเรียนการสอนและการปฏิบติั 

ครูก็ตอ้งมีความสามารถ และความชอบ
ในการทดลองอยา่งต่อเน่ืองในการเรียนรู้
และใชไ้อซีทีในการสร้างชุมชนความรู้
อยา่งมืออาชีพ 

  
 UNESCO ได้จดัท ากรอบแนวคิดสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับครู ท่ีเรียกวา่ UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS  (ICT 
CFT) Version 2.0 โดยได้รับการปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่น 1.0 ของปี 2008 เป็นผลมาจาก             
ความร่วมมือระหว่าง UNESCO, CISCO, COL, Intel, ISTE และ Microsoft โดยเวอร์ชัน่ 2011        
มีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 5   UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS Version 2.0  
ท่ีมา: UNESCO. (2011). ICT Competency Standards for Teachers Version 1.0 . Accessed June 3. Available from 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access to knowledge/ unesco-ict-competency-framework-
for-teachers/what-is-the-ict-cft/ 
 

 จากแผนภาพท่ี 5 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ  UNESCO ICT COMPETENCY 
FRAMEWORK FOR TEACHERS (ICT CFT) สามารถสรุปรายละเอียดดงัปรากฏในตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT) 
 

Technology Literacy 
เป้าหมายนโยบายของวธีิน้ีคือการช่วยใหผู้เ้รียนประชาชนและแรงงานในการใชไ้อซีทีเพื่อสนบัสนุน 
การพฒันาทางสงัคมและเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการสมคัรเรียน 
โรงเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหท้รัพยากรท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกคนและการพฒันาทกัษะการรู้หนงัสือ
ขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
 Curricular Goals Teacher Skills 
Understanding 

ICT in 
Education 

 

Policy Awareness. ดว้ยวธีิน้ีท าใหก้ารเช่ือมต่อ
โดยตรงระหวา่ง การปฏิบติัตามนโยบายโดย
น าเขา้สู่หอ้งเรียน 

ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงนโยบายและ
สามารถท่ีจะเช่ือมต่อในรูปแบบวธีิการ
ปฏิบติัสอดคลอ้งกบันโยบายโดยน ามาสู่
หอ้งเรียน 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access%20to%20knowledge/%20unesco-ict-competency-framework-for-teachers/what-is-the-ict-cft/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access%20to%20knowledge/%20unesco-ict-competency-framework-for-teachers/what-is-the-ict-cft/
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ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT)  (ต่อ) 
 

Technology Literacy 
 Curricular Goals Teacher Skills 
Curriculum and 

Assessment  
Basic Knowledge. การเปล่ียนแปลงใน
หลกัสูตรโดยวธีิน้ีมกัจะรวมถึงการพฒันา
ทกัษะการรู้หนงัสือขั้นพ้ืนฐานผา่นทาง
เทคโนโลยแีละการเพ่ิมการพฒันาทกัษะไอซี
ทีในบริบทท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบั
การใชม้าตรการในวชิาอ่ืนๆ และทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งและเคร่ืองมือการผลิต  

ครูจะตอ้งมีความรู้ในมาตรฐานหลกัสูตร
ส าหรับเร่ืองท่ีนกัเรียนจะเรียน
เช่นเดียวกบัท่ีความรู้เก่ียวกบักลยทุธ์ 
การประเมินมาตรฐาน นอกจากน้ี
ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะ
บูรณาการการใชเ้ทคโนโลยเีขา้ไปใน
หลกัสูตร 

Pedagogy  Integrate Technology. ในทางปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนบูรณาการของ
เทคโนโลยตี่าง ๆ เคร่ืองมือ และเน้ือหา
ดิจิตอลเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนทั้งกลุ่มและ
กิจกรรมนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

ครูจะตอ้งทราบวา่เม่ือไหร่ท่ีจะใช้
เทคโนโลย ีเพ่ือกิจกรรมในชั้นเรียนและ
งานน าเสนอ 

ICT Basic Tools. เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การใชค้อมพิวเตอร์พร้อมกบัการผลิต
ซอฟตแ์วร์; และการปฏิบติัเก่ียวกบัการสอน
และเน้ือหาเวบ็และการใชง้านของเครือข่าย
เพื่อการบริหาร 

ครูจะตอ้งรู้พ้ืนฐานฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ การด าเนินงาน รวมทั้ง 
การประยกุตใ์ช ้ซอฟตแ์วร์การผลิต 
เวบ็เบราวเ์ซอร์ซอฟแวร์การส่ือสาร
ซอฟตแ์วร์ การน าเสนอและการประยกุตใ์ช้
การจดัการ 

Organization 
and 

Administration 

Standard Classroom. การเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ยในโครงสร้างทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนใน
หอ้งเรียน ในการบูรณาการทรัพยากร
เทคโนโลยใีนหอ้งเรียนหรือในหอ้ง 
ปฏิบติัการน้ี 

ครูควรจะสามารถเปล่ียนบทบาทเป็น
ผูน้ าในการฝึกอบรมและเป็นเพื่อน
ร่วมงานในการสร้างและการใชว้สิยัทศัน์
ของโรงเรียนของพวกเขาเป็นชุมชน
ข้ึนอยูก่บันวตักรรมและการเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ืองและใชไ้อซีทีเขา้ร่วม 

Teacher 
Professional 

Learning 

Digital Literacy. ผลกระทบของวธีิการน้ีใน
การฝึกอบรมครูมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาของ
ความรู้ดิจิตอลและการใชไ้อซีทีเพื่อการพฒันา
อยา่งมืออาชีพ 

ครูจะตอ้งมีความสามารถทางเทคโนโลยี
และความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรทางเวบ็ 
ท่ีจ  าเป็นเพ่ิมเติมความรู้ท่ีจะสอนเพ่ือเป็น                   
การสนบัสนุนการพฒันาวชิาชีพครูของ
ตวัเอง 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT)  (ต่อ) 
 

Knowledge Deepening 
เป้าหมายนโยบายของวธีิน้ีคือการเพ่ิมความสามารถของแรงงานในการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสงัคมและเศรษฐกิจ
โดยการใชค้วามรู้วชิาต่าง ๆ ในโรงเรียนมาแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นท่ีพบในสถานการณ์จริงของการท างานของ
สงัคมและชีวติ 
 Curricular Goals Teacher Skills 
Understanding 

ICT in 
Education 

 

Policy Understanding. ครูผูส้อนมี
ความเขา้ใจในนโยบาย เช่น 
สามารถออกแบบแผนการสอนตาม
นโยบายระดบัชาติและแกไ้ขปัญหา
ท่ีส าคญั 

ครูจะตอ้งมีความรู้ลึกของนโยบายระดบัชาติและ
จดัล าดบัความส าคญัทางสงัคมและสามารถท่ีจะ
ออกแบบแกไ้ขและด าเนินการปฏิบติัในหอ้งเรียน
ใหส้อดรับกบันโยบายเหล่าน้ี 

Curriculum and 
Assessment  

Knowledge Application. ตอ้งมี
กระบวนการในหลกัสูตรท่ีเนน้
ความลึกความเขา้ใจการประเมินผล
ท่ีเนน้การประยกุตใ์ชค้วามเขา้ใจใน
การแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริงของโลกและ 
ล าดบัความส าคญัของสงัคมการ
เปล่ียนแปลงการประเมินมุ่งเนน้ไป
ท่ีการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นและ
ประเมินผลการจดักิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ืองของการเรียน 

ครูจะตอ้งมีความรู้ลึกและความสามารถ 
ท่ีจะใชส้ร้างปัญหาท่ีซบัซอ้นเป็นตวัช้ีวดัของความ
เขา้ใจของนกัเรียน 

Pedagogy  Complex Problem Solving. การ
สอนในชั้นเรียนแบบการท างาน
ร่วมกนัแกปั้ญหาและการเรียนรู้จาก
โครงงานท่ีนกัเรียนส ารวจและน า
ความรู้ของพวกเขา 

การเรียนการสอนนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและ
บทบาทของครูคือการก าหนดปัญหาและช่วยเหลือ
เพื่อเป็นแนวทางในความเขา้ใจของนกัเรียน ใน
บทบาทน้ีครูจะตอ้งมีทกัษะในการช่วยใหน้กัเรียน
ด าเนินการและตรวจสอบแผนโครงการและการ
แกปั้ญหา (Coach) 

ICT  Complex Tools.  เพื่อใหเ้ขา้ใจ
แนวคิดหลกันกัเรียนควรใช้
เคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีีเปิด
กวา้งเขา้ร่วม เช่นการแสดง
ภาพประกอบเพลงในวทิยาศาสตร์ 
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ขอ้มูลใน
คณิตศาสตร์จ าลองการเล่นบทบาท
ในการศึกษาสงัคม 

ครูผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงความหลากหลายของ
เคร่ืองมือท่ีเฉพาะเจาะจงและความยดืหยุน่ในความ
หลากหลายของสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม 
แต่ละโครงการ ครูควรจะสามารถ  
ใชท้รัพยากรเครือข่ายเพ่ือช่วยใหน้กัเรียนท างาน
ร่วมกนัในการเขา้ถึงขอ้มูลและ 



    25 

ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT)  (ต่อ) 
 

Knowledge Deepening 
 Curricular Goals Teacher Skills 
  การติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญจาก

ภายนอกในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา 
ครูยงัควรจะสามารถท่ีจะใชไ้อซีทีในการ
สร้างและตรวจสอบบุคคลและแผน
โครงการนกัเรียนแบบกลุ่ม 

Organization 
and 

Administration 

Collaborative Groups ระยะเวลาเรียนและ
ผูส้อนในชั้น ควรก าหนดระยะเวลาและ 
การขยายเวลาใหน้กัเรียนในการท างาน 
แบบกลุ่ม  

ครูผูส้อนจะตอ้งสามารถสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีมีความ
ยดืหยุน่และตอ้งบูรณาการกิจกรรมแบบ
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางและใชเ้ทคโนโลยี
เพ่ือสนบัสนุนการท างานร่วมกนั 

Teacher 
Professional 

Learning 

Manage and Guide. ผลของวธีิการน้ีเพ่ือ
มุ่งเนน้การพฒันาครูมืออาชีพในการใชไ้อซีที
เพื่อใหค้  าแนะน านกัเรียนผา่นปัญหาท่ีซบัซอ้น
และจดัการสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้แบบ
พลวตั 

ครูผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะและความรู้ใน
การจดัการโครงการท่ีซบัซอ้นโดยท างาน
ร่วมกบัครูอ่ืนๆ และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในการสนบัสนุน 
การพฒันาวชิาชีพของตวัเอง 

Knowledge Creation 
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถของแรงงานในการคิดคน้และผลิตความรู้ใหม่ และประชาชนจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากวธีิการความรู้หรือการสร้างความรู้ใหม่น้ี 
 Curricular Goals Teacher Skills 
Understanding 

ICT in 
Education 

Policy Innovation. ดว้ยวธีิน้ีครูและเจา้หนา้ท่ี
ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ครูผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจความตั้งใจของ
นโยบายระดบัประเทศและสามารถท่ีจะ
น าไปสู่การอภิปรายของนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการด าเนินงานการตามนโยบาย
เหล่าน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT)  (ต่อ) 
 

Knowledge Creation 
 Curricular Goals Teacher Skills 
Curriculum and 

Assessment 
Knowledge Society Skills. ดว้ยวธีิการน้ี
หลกัสูตรนอกเหนือจากการมุ่งเนน้ไปท่ี
ความรู้วชิาต่าง ๆ ในโรงเรียนอยา่งชดัเจน
รวมถึงรวมถึงทกัษะความรู้ของสงัคม เช่น 
การแกปั้ญหาการส่ือสารการท างานร่วมกนั
และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและนกัเรียน 
ยงัจะตอ้งสามารถท่ีจะก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ของตนเองรวมถึงแผนการประเมิน
ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการน้ี; 
นกัเรียนจะตอ้งมีความสามารถในการประเมิน
คุณภาพของพวกเขาเองและผลิตภณัฑข์อง 
แต่ละคน 

ครูจะตอ้งรู้เก่ียวกบัการพฒันามนุษยท่ี์
ซบัซอ้นเช่นการพฒันาองคค์วามรู้
อารมณ์และทางกายภาพ พวกเขาจะตอ้ง
ทราบวธีิการและภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ท่ีดีท่ีสุดและครูผูส้อน
จะตอ้งมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน
กระบวนการท่ีซบัซอ้นเหล่าน้ี 

Pedagogy  Self Management. นกัศึกษาจะไดท้ างานใน
ชุมชนการเรียนรู้ท่ีพวกเขามีส่วนร่วมอยา่ง
ต่อเน่ืองในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีความรู้และ
การสร้างความเป็นของตวัเองจากฐานความรู้
และการเรียนรู้ทกัษะของแต่ละคน 

บทบาทของครูในแนวทางน้ีคือ 
การกระบวน การเรียนรู้แบบเปิดเผย  
แบบสถานการณ์และโครงการโดยท่ี
นกัเรียนใชท้กัษะการคิดของ พวกเขาเอง
และครูใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนใน
โครงการของพวกเขา 

ICT  Pervasive Technology. ความหลากหลายของ
อุปกรณ์ดิจิตอลและสภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการ
สร้างและสนบัสนุนชุมชนแห่งน้ีในการผลิต
ความรู้ร่วมกนัไดทุ้กท่ี 

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการ
ออกแบบการสอนร่วมกบัไอซีที  
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาความรู้และ
ทกัษะของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง 
การสะทอ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 

Organization 
and 

Administration 

Learning Organizations. โรงเรียนมีการ
เปล่ียนเป็นองคก์รการเรียนรู้ในการท่ีนกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  

ครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ีไดท้ั้งชั้นเรียน กลุ่มเลก็ ๆ 
และกิจกรรมรายบุคคล 
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ตารางท่ี 2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั  UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR  
 TEACHERS (ICT CFT)  (ต่อ) 
 

Knowledge Creation 
 Curricular Goals Teacher Skills 

Teacher 
Professional 

Learning 

Teacher as Model Learner. จากมุมมองน้ี
บทบาทของครูเป็นผูช่้วยและมีส่วนร่วม 
อยา่งต่อเน่ืองในการทดลองการศึกษาและ
นวตักรรมในการผลิตความรู้ใหม่เก่ียวกบัการ
เรียนการสอนและการปฏิบติั 

ครูก็ตอ้งมีความสามารถและความชอบ
ในการทดลองอยา่งต่อเน่ืองในการเรียนรู้
และใชไ้อซีทีในการสร้างชุมชนความรู้
อยา่งมืออาชีพ 

 

 สรุปจากการศึกษา UNESCO ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS. 
Version 1.0 ปี 2008 และ UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORK FOR TEACHERS 
Version 2.0 ปี 2011 พบขอ้แตกต่างในหวัขอ้หลกั Knowledge Creation ดา้น Curriculum and 
Assessment พบวา่ Version 1.0 เนน้เร่ือง 21st Century Skills  Version 2.0 เปล่ียนเป็น Knowledge 
Society Skills กล่าวคือจะเนน้เร่ืองดา้นสังคมเขา้มาในการปฏิบติั ในเร่ืองแต่กระบวนการหลกัยงัยึด  
แนวทางการปฏิบติั 3 แนวทางเหมือนเดิม คือ 1) Technology Literacy 2) Knowledge Deepening 
และ 3) Knowledge Creation ส่วนแนวทาง 6 ดา้นนั้น  Version 1.0 จากดา้นแรกเป็นเร่ืองของ 
Policy & Vision  Version 2.0 เปล่ียนเป็น UNDERSTANDING ICT IN EDUCATION แต่เร่ือง
รายละเอียดในการปฏิบัตินั้ นยงัคงเหมือนเดิม นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วยงัมีสถาบัน National 
Educational Technology Standards (NETS•T) and Performance Indicators for Teachers (ISTE ) 
ได้เสนอแนวทางส าหรับมาตราฐานการเทคโนโลยีศึกษาและตวัช้ีวดัและการปฏิบติัส าหรับครู 
ดงัต่อไปน้ี 
 

เกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การปฏิบัติและตัวช้ีวัดส าหรับครูในการน า
เทคโนโลยมีาใช้ในห้องเรียน (ISTE) 
 สถาบนั National Educational Technology Standards  and Performance Indicators for 
Teachers (ISTE-NETS•T) ISTE เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีก าหนดมาตรฐานการปฏิบติัและตวัช้ีวดั
ส าหรับครูในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งเรียนซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ISTE มาตรฐานแห่งชาติของเทคโนโลยีการศึกษา และตวับ่งช้ีประสิทธิภาพ ส าหรับ
ครู (NETS • T) ท าให้ครูมีประสิทธิภาพในการออกแบบด าเนินการสอนและการประเมินผล       
การเรียนรู้ประสบการณ์ส าหรับเป็นแรงจูงใจส าหรับนักเรียน และเป็นการปรับปรุงการเรียนรู้
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เสริมสร้างการปฏิบติัวิชาชีพครูอีกทั้งเป็นแบบอยา่งให้กบัผูร่้วมงานชุมชนและครูทุกคนให้ปฏิบติั
ตรงตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ด้วยการสร้างแรงบนัดาลใจ ความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยใชค้วามรู้ดา้นการสอนและออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยีและ
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ของนกัเรียน 
  ครู:  
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รูปแบบการคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม 
  1.2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหาโลกแห่งความจริงและการแกปั้ญหาท่ี
แทจ้ริง โดยใชเ้คร่ืองมือและทรัพยากรดิจิตอล  
  1.3  ส่งเสริมการสะท้อนความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน โดยใช้เคร่ืองมือในการ
ท างานร่วมกนัท่ีจะเปิดเผยช้ีแจง ความเข้าใจแนวคิดของนักเรียน ความคิดในการวางแผน และ
กระบวนการความคิดสร้างสรรค ์
  1.4  รูปแบบการสร้างความรู้การท างานร่วมกนั โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับ
นกัเรียน เพื่อนร่วมงานและ คนอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอ้มการเผชิญหนา้กนัและผา่นเทคโนโลย ี
 2.  การออกแบบและการพัฒนาดิ จิตอล อายุ  ประสบการณ์การเ รียนรู้  และ                 
การประเมินผล โดยท่ีครูออกแบบ การพฒันา และประเมินผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง      
การประเมินผล การใช้มาตรการร่วมสมยั เคร่ืองมือ และทรัพยากรท่ีจะเพิ่มการเรียนรู้เน้ือหาใน
บริบทในการพฒันาความรู้ทกัษะและทศันคติ ท่ีระบุไวใ้น NETS • S 
  ครู: 
  2.1  การออกแบบการเรียนการสอนให้เขา้กบัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยน าเคร่ืองมือดิจิตอลและทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้นความคิดสร้างสรรค ์
  2.2  พฒันาสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีอุดมดว้ยเทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนทุกคน
อยากจะเรียนรู้ และกลายเป็นส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการศึกษาของพวกเขาเองในการจดั 
การเรียนรู้ของตนเองและการประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง 
  2.3  ปรับแต่งและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ในรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีมีความหลากหลาย กลยุทธ์การท างานและความสามารถใน การใช้ทรัพยากรและ
เคร่ืองมือดิจิตอล  
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  2.4  ให้นักเรียนท่ีมีการก่อสร้างช้ินงานหลากหลายและแตกต่างกัน และผูส้อน
ประเมินผลปลายทาง สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและเทคโนโลยีมาตรฐาน และการใชข้อ้มูลเพื่อแจง้ผล         
การเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 3.  การท างาน แบบ ดิจิตอล อายุ และ การเรียนรู้โดยท่ีครูตอ้งแสดงความรู้ทกัษะและ
กระบวนการท างาน เป็นตวัแทนของนวตักรรม แบบมืออาชีพในสังคมโลกและดิจิตอล  
  ครู: 
  3.1  แสดงให้เห็นถึง ความคล่องแคล่วในระบบเทคโนโลยีและการถ่ายโอนความรู้
ปัจจุบนั เทคโนโลยใีหม่และสถานการณ์ 
  3.2  ท างานร่วมกันกับนักเรียน เพื่อนครู พ่อแม่ และสมาชิกในชุมชน โดยใช้
เคร่ืองมือดิจิตอลและทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนความส าเร็จของนกัเรียน เพื่อสร้างนวตักรรม 
  3.3  การส่ือสารขอ้มูลและความคิดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ
นกัเรียน ผูป้กครองและ เพื่อนร่วมงาน โดยใชค้วามหลากหลายของส่ือดิจิตอล  
  3.4  อ านวยความสะดวกในการใชง้านโดยใชป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองมือดิจิตอลใน
ปัจจุบนัและท่ีเกิดข้ึนใหม่ ในการคน้หา วิเคราะห์ ประเมินและ ใชข้อ้มูลทรัพยากร เพื่อสนบัสนุน
การวจิยั และการเรียนรู้ 
 4.  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิตอลและความรับผิดชอบ โดยท่ีครูเขา้ใจปัญหาสังคม
ประเทศและทัว่โลก รวมถึงความรับผิดชอบในวฒันธรรมดิจิตอล การแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม ในการปฏิบติัท่ีเป็นมืออาชีพ 

  ครู: 
  4.1  สนับสนุนรูปแบบและสอนความปลอดภยัในการใช้ ทางด้านกฎหมายและ
จริยธรรมของขอ้มูลดิจิตอลและเทคโนโลยี รวมถึงการเคารพลิขสิทธ์ิทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
เอกสารในการอา้งอิงแหล่งท่ีมา 
  4.2  ตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูเ้รียนโดยใช ้กลยุทธ์การเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง และใหก้ารเขา้ถึงทรัพยากรดว้ยเคร่ืองมือดิจิตอลท่ีเหมาะสม  
  4.3  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบดิจิตอลและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
ความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูล 
  4.4 รูปแบบการพฒันาและความเขา้ใจวฒันธรรม และความตระหนกัของโลก โดย
มีส่วนร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน และนกัเรียนของวฒันธรรมอ่ืน ๆ ท่ีใช้ดิจิตอลเพื่อการส่ือสารและ       
การท างานร่วมกนั 
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 5.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นมือมืออาชีพและความเป็นผู ้น า โดยท่ีครูผู ้สอน
ปรับปรุงการปฏิบติัวิชาชีพ แบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นมืออาชีพ และแสดง
ความเป็นผูน้ าในโรงเรียนและชุมชนโดยการส่งเสริมให้เห็นถึงการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือดิจิตอลและทรัพยากร  
  ครู: 
  5.1  มีส่วนร่วมในการส ารวจการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการใช้เทคโนโลยีปรับปรุง
การเรียนรู้ของนกัเรียนในรูปแบบการใชง้านและความคิดสร้างสรรค ์ 
  5.2  จัดแสดงความเป็นผู ้น าโดยแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเทคโนโลยีท่ีมี      
ส่วนร่วมในการสร้างและการพฒันาความเป็นผูน้ าและทกัษะเทคโนโลยขีองผูอ่ื้น 
  5.3 ประเมินและสะท้อน โดยการวิจัยในปัจจุบันและการปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้การใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพของท่ีมีอยู ่และการเกิดข้ึนใหม่เคร่ืองมือดิจิตอลและ 
ทรัพยากรในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัเรียนน าไปสู่ความมีประสิทธิผล  
 นอกจากกรอบแนวคิดสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารส าหรับครูทั้ง 
Version 1 และ 2 รูปแบบการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษา และ
มาตราฐานเทคโนโลยีส าหรับครูของ ISTE ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ส าหรับบริบทของประเทศไทย
นั้นเห็นความส าคญัในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เช่นเดียวกัน จึงมีมาตรฐาน        
มาก าหนดเพื่อใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกไปมีความสามารถในเร่ืองน้ีเช่นกนั ดงัน้ี 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 TQF คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualications 
Framework for Higher Education, TQF: HEd) เป็นกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวุฒิ ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดบัหน่ึง
ไปสู่ ระดบัท่ีสูงข้ึน การแบ่งสายวิชามาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบัคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงข้ึน
ตามระดบัของ คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัเวลาท่ีตอ้งใช้ ลกัษณะของหลกัสูตรใน    
แต่ละระดบัคุณวฒิุ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงแป้นการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความมัน่ใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบณัฑิตให้
บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 1. หลกัการส าคญัของ TQF  
   1.1 เป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดั
การศึกษาตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน         
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การอุดมศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
  1.2 มุ่งเนน้ท่ี Learning Outcomes ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกนั 
คุณภาพบณัฑิต  
  1.3 มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตรและการจดั 
การเรียนการสอนเขา้ไวด้ว้ย กนัและเช่ือมโยงใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั  
  1.4 เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความเขา้ใจและความ
มัน่ใจในกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้ง/มี ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคม
และสถาบนัอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีคาดวา่จะพึงมี  
  1.5 มุ่งใหคุ้ณวุฒิหรือปริญญาของสถาบนัใด ๆ ของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและ
เทียบเคียงกันได้ในสถาบัน อุดมศึกษาท่ีดีทั้ งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบัน 
อุดมศึกษาสามารถจดัหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลายโดยมัน่ใจ
ถึงคุณภาพของบณัฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียน รู้ตามท่ีมุ่งหวงั สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง
มีความสุขและภาคภูมิใจเป็นท่ีพึงพอใจของนายจา้ง 
  1.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 2. วตัถุประสงค์ของการด าเนินการ TQF นอกจากจะให้เป็นไปตามหลกัการส าคญั
ของ TQF ตามท่ีเสนอขา้งตน้แลว้ มีวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีส าคญัอีกดงัน้ี  
  2.1 เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพขั้นต ่าของบณัฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือ    
แต่ละคุณวฒิุ 
  2.2 เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการการกบัดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิตกนัเอง 
โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบนัฯ มีคุณภาพไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดไวใ้น 
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัการศึกษาของสาขา/สาขาวชิานั้น ๆ    
  2.3 เพื่อน าไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulations) ในการดาเนินการให้กบั
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความ เขม้แขง้และความพร้อมในการจดัการศึกษา  
 3. โครงสร้างและองคป์ระกอบของ TQF  
  3.1 ระดบัคุณวุฒิ (Levels of Qualications) - ระดบัท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) - ระดบั   
ท่ี 2 ปริญญาตรี - ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต - ระดบัท่ี 4 ปริญญาโท - ระดบัท่ี 5 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  และระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก    

  3.2 การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ       
อุดม ศึกษาของประเทศไทย  
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 การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพฒันาข้ึนในตนเอง จาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนด   
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัใหบ้ณัฑิตมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตนและส่วนรวม          
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางค่านิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบติัตน    
ตามศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม  
 2. ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในกาวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการ
คิดวเิคราะห์ และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณใหม่ ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน  
 4. ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มการแสดงถึง ภาวะผู ้น า         
ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง  
 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ     
วิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการ
ส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ในบางสาขาวิชาอาจก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีมากกว่า 5 ด้านก็ได้  เช่น          
บางสาขาวิชา เน้นทกัษะของการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ก็จะเพิ่มมาตรฐานผลเรียนรู้ทางดา้น
ทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตอ้งการใชบ้ณัฑิตของสาขาวิชา      
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้มากกวา่หรือพิเศษกวา่ บณัฑิตในสาขาวชิาอ่ืนก็สามารถก าหนดเพิ่มเติมได ้
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาข้ึน
จากการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ท่ีได้รับการพฒันาระหว่างการศึกษาจากการเรียนและการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้ งในและนอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรู้      
ความเขา้ใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นไดอ้ย่าง เป็นท่ีเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชา 
หรือหลกัสูตรนั้นแลว้  
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ซ่ึงมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผล        
การเรียนรู้ของบณัฑิตทุกคนในทุกระดบัคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มข้ึน     
เม่ือระดบัคุณวุฒิสูงข้ึนทกัษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดบัคุณวุฒิท่ีต ่ากว่าระดบัท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดบัคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
สาขา/สาขาวชิาเดียวกนัของระดบัคุณวฒิุท่ีต ่ากวา่ดว้ย  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่า             
บางสาขา/สาขาวชิานกัศึกษาจ าเป็นตอ้งพฒันาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย ์นกับญัชี 
และนกักฎหมาย เป็นตน้  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะทางปัญญา จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
สาขา /สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงต้องระบุรายละเอียดของความรู้ และทักษะของสาขา /สาขาวิชา                 
ท่ีเหมาะสมกบัระดบัคุณวฒิุไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร และรายละเอียดของรายวชิา  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 
มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดบัคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐาน     
ผลการเรียนรู้ดา้นเหล่าน้ี 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวงัให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด       
ตอ้งบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นน้ี แต่ส าหรับนกัศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้น้ี จะตอ้งเนน้ใหมี้ความช านาญมากกวา่ นกัศึกษาสาขา/สาขาวิชา
อ่ืน ๆ เช่น นกัศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความช านาญและทกัษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้และดา้นทกัษะทางปัญญาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 แม้จะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ ตั้ งแต่ระดับท่ี 1 
อนุปริญญา (3 ปี) - ระดบัท่ี 2 ปริญญาตรี - ระดบัท่ี 3 ประกาศนียบตัรบณัฑิต - ระดบัท่ี 4         
ปริญญาโท - ระดบัท่ี 5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง - ระดบัท่ี 6 ปริญญาเอก แต่ในงานวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจ ัย วิจัยในระดับปริญญาตรี ดังนั้ น จึงจะขอน าเสนอ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณุวุฒิ     
ปริญญาตรี ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี 2 รายละเอียดมีดงัน้ี 
 1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทาง      
ค่านิยม ความรู้สึกของผู ้อ่ืน ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม 
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  มี วินัย  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เ สียสละ                   
เป็นแบบอยา่งท่ีดี  เขา้ใจผูอ่ื้นและเขา้ใจโลก เป็นตน้  
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 2. ดา้นความรู้  
  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกวา้งขวาง และเป็นระบบ ตระหนกัรู้หลกัการและ 
ทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเก่ียวกบัความกา้วหน้าของ
ความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชา และตระหนกัถึงงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาและ 
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลกัสูตรวิชาชีพท่ีเนน้การปฏิบติัจะตอ้งตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบติั 
กฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
 3.  ดา้นทกัษะทางปัญญา  
  สามารถคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ 
หลกัฐานใหม่ ๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และใช้ขอ้มูลท่ีไดใ้นการแกไ้ขปัญหาและงานอ่ืน ๆ 
ดว้ยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาท่ีค่อนขา้งซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขได้อย่าง  
สร้างสรรคโ์ดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบติั และผลกระทบจากการ
ตดัสินใจ สามารถใช้ทกัษะและความเข้าใจอนัถ่องแท้ในเน้ือหาสาระทางวิชาการ และวิชาชีพ
ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ นกัศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 4.  ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  
  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาในกลุ่ม ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผูน้ า
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจน และต้องใช้
นวตักรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม          
บนพื้นฐานของตนเอง และของกลุ่มรับผดิชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและ
อาชีพ  
 5.  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช ้
เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล        
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม ่ าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualications Framework for 
Higher Education, TQF: HEd) ในงานวจิยัคร้ังน้ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารจึงจะ
กล่าวถึงมาตราฐานท่ี 5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ซ่ึงระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศวา่สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ
อย่างสม ่าเสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกนัได ้หมายถึง ทุกสาขาท่ีศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี แต่ส าหรับวชิาชีพครูนั้นซ่ึงเป็นวิชาชีพโดยเฉพาะ ก็ยงัมีมาตราฐานท่ีเรียกวา่ 
มาตราฐานส าหรับวิชาชีพครู ในการก าหนดแนวทางเพื่อให้คนท่ีจะจบการศึกษาออกไปเป็นครู       
มีมาตราฐานตามท่ีครุสภาก าหนด ดงัน้ี     
 

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู พ.ศ. 2556 
 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภา     
จึงออกขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า  
หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี  
 มาตรฐานความรู้ ประกอบดว้ยความรู้ดงัต่อไปน้ี  
 1.  ความเป็นครู  
 2.  ปรัชญาการศึกษา  
 3.  ภาษาและวฒันธรรม 
 4.  จิตวทิยาส าหรับครู  
 5.  หลกัสูตร  
 6.  การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  
 7.  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  
 8.  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา  
 9.  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  
                  10.  การประกนัคุณภาพการศึกษา  
                  11.  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ   
 โดยมีสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  คือ  

 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดว้ย  
 1. สาระความรู้  
  1.1 หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใ์ช ้และการประเมินส่ือนวตักรรม
เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  



    36 

  1.2 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  
 2. สมรรถนะ  
  2.1 ประยกุตใ์ช ้และประเมินส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  
  2.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร   
 จากการวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวคิดกรอบมาตราฐานและเกณฑ์มาตราฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครูทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถน ามาร่างเป็นมาตรฐาน
ของหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ดงัตารางท่ีผูว้ิจยั
วเิคราะห์ไวใ้นตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แสดงมาตรฐานหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครู 

 

เจา้ของแนวคิด ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ 
ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่
ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชีพครู (2556) 

1. หลกัการ แนวคิด  
การออกแบบ การประยกุตใ์ช ้
และการประเมินส่ือ นวตักรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการเรียนรู้ 
2. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการส่ือสาร   

1. ประยกุตใ์ช ้และประเมินส่ือ นวตักรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร   

กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
ระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์                

ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
ปัญญา 

ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

ISTE มาตรฐาน 
แห่งชาติของ
เทคโนโลยกีารศึกษา
และตวับ่งช้ี
ประสิทธิภาพ 
ส าหรับครู  
(NETS • T) 

ครูใชค้วามรู้ดา้นการสอนและ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบั
เทคโนโลยแีละการจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้  

ครูออกแบบ การพฒันา และประเมินผลการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง 
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ตารางท่ี 3  แสดงมาตรฐานหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครู  (ต่อ) 

 

เจา้ของแนวคิด ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ 
UNESCO, (ICT 
COMPETENCY  
STANDARDS 
FOR TEACHERS. 
Version 1.0,  
Version 2.0) 

มีความรู้
มาตรฐาน
หลกัสูตร
และการ
ประเมิน
โดยใช้
เทคโนโลย ี 

รู้พ้ืนฐาน
ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ 
การด าเนินงาน
รวมทั้งการ
ประยกุตใ์ช ้

มีความสามารถใน
การออกแบบการ
สอนร่วมกบัไอซีที  
 

มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยไีดท้ั้งชั้นเรียน  

Modeling ICT 
Development in 

Education 

Learning 
How to 
Use ICT 

Understanding 
How and When 

to Use ICT 

 
Specializing in the Use of ICT 

มาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู:  
มีความรอบรู้เขา้ใจในหลกัการ
ของการรู้สารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารเพื่อการศึกษา 
1.1 รู้หลกัการวธีิใชใ้นการ 
สืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศ           
1.2 มีความรู้ในการ ดาวน์โหลด 
และวธีิการเก็บรวบรวม
สารสนเทศท่ีตอ้งการใน
รูปแบบไฟลดิ์จิตอล 
 

ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู: มีความสามารถ/ทกัษะ 
ในการวเิคราะห์ ประเมิน และสงัเคราะห์ขอ้มูล  
เพ่ือน ามาออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
2.1 มีทกัษะการวเิคราะห์/ประเมินส่ือและนวตักรรม    
เพื่อท าการสงัเคราะห์ใหต้รงตามจุดประสงคใ์น
ออกแบบการเรียนรู้              
2.2 สามารถน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีสงัเคราะห์  
มารวบรวม จดัระบบ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
เช่น โปรแกรม MS Word โปรแกรม MS Excel 
โปรแกรม MS PowerPoint 
2.3 สามารถน าขอ้มูลท่ีสงัเคราะห์มาออกแบบ 
การเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของ blog, 
web, wiki, youtube, wordpress, podcast,sway.com  

 

 จากตาราง ท่ี 3 ผลการวิ เคราะห์และสังเคราะห์  พบว่าร่างมาตรฐานหลักสูตร 
ประกอบดว้ย 3  ดา้น คือ 1) มาตรฐานดา้นความรู้ ประกอบด้วยตวัช้ีวดั 2 ดา้น  2) ดา้นทกัษะ
ประกอบด้วย ตวัช้ีวดั 6 ด้าน  3) มาตรฐานด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย ตวัช้ีวดั 2 ด้าน                
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ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1.  ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู : มีความ
รอบรู้เข้าใจในหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
เพื่อการศึกษา 
              1.1  รู้หลกัการวธีิใช ้ในการสืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศ            
  1.2  มีความรู้ในการ ดาวน์โหลด และวิธีการเก็บรวบรวมสารสนเทศท่ีตอ้งการใน
รูปแบบไฟลดิ์จิตอล 
 2.  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู :           
มีความสามารถ/ทกัษะในการวเิคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
  2.1  มีทกัษะการวิเคราะห์/ประเมินส่ือและนวตักรรม เพื่อท าการสังเคราะห์ให้ตรง
ตามจุดประสงคใ์นออกแบบการเรียนรู้                
  2.2  สามารถน าข้อมูลสารสนเทศท่ีสังเคราะห์มารวบรวมจัดระบบ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น โปรแกรม MS Word โปรแกรม MS Excel  และโปรแกรม MS 
PowerPoint 
                2.3  สามารถน าข้อมูลท่ีสังเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของ blog, web, wiki, youtube, 
wordpress, podcast,sway.com  
 

แนวคิดทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
 

 ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
น าทฤษฎีมาสังเคราะห์ และก าหนดเป็นขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน โดยมีหวัขอ้
ท่ีศึกษาดงัน้ี       
 

ความหมายของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษา เพราะเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางให้ด าเนิน
ไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ด้วยเหตุน้ีนกัการศึกษาจึงได้ให้ความหมายของหลกัสูตรแตกต่างกนั
ออกไปตามแนวคิดและวสิัยทศัน์ของแต่ละบุคคล ดงัน้ี 
 เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander,  1974: 4) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้่า
หลกัสูตร คือ การจดัเตรียมประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธ์ิผลความ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา ทั้งโดยทัว่ไปและเฉพาะของโรงเรียน 
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 โบแชมป์ (Beauchamp, 1981: 61-62) ไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไว ้3 ลกัษณะ 
ดงัน้ี  
 1.  หลกัสูตรในฐานนะเอกสารท่ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นแผนงาน เพื่อผลิตตามความตอ้งการ
ของแผนงาน ประกอบด้วย ประสบการณ์เรียนรู้ของผูเ้รียน จุดมุ่งหมาย กิจกรรม ส่ือ วดัและ
ประเมินผล    
 2.  หลกัสูตรในฐานะระบบหลกัสูตร ประกอบด้วย การพฒันาหลกัสูตรการจดัการ
ด้านบุคคล การใช้หลกัสูตรการประเมินหลักสูตร ซ่ึงผลผลิตของระบบหลักสูตรท่ีกล่าวมา คือ        
ตวัหลกัสูตร 
 3.  หลักสูตรในฐานะศาสตร์วิชาแขนงหน่ึงของการศึกษา เป็นความหมายท่ีใช้ใน
สถาบนัการศึกษาระดบัสูง (อุดมศึกษา) 
 โอลิวา (Oliva, 1992: 8-9) ไดใ้ห้นิยามความหมายของหลกัสูตร โดยแบ่ง 3 ลกัษณะ
ดงัน้ี  
 1.  นิยามโดยยดึจุดประสงค ์ดงันั้นหลกัสูตรมีหนา้ท่ีท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีลกัษณะท่ีจะให้
เป็นอยา่งไรท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
 2.  นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล้อม เช่น หลกัสูตรท่ียึดเน้ือหาวิชา หลกัสูตร  
เพื่อการปฏิรูปสังคม จึงเป็นการอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของหลกัสูตร ซ่ึงแลว้แต่วา่เน้ือหาสาระของ
หลกัสูตรมีลกัษณะเป็นอยา่งไร  
 3.  นิยามโดยยึดวิธีด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ เช่น หลกัสูตร กระบวนการแกปั้ญหา 
จะยึดวิธีด าเนินการท่ีเป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการท่ีใช้ในการจดัการเรียน        
การสอน 
 จากความหมายของหลกัสูตรท่ีมีผูนิ้ยามไวจึ้งสรุปไดว้า่ หลกัสูตรหมายถึง แผนงานท่ีมี
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว ้โดยการไปถึงเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของผูเ้รียนนั้น ตอ้งมีการจดัประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน มีส่ือการสอน เทคนิควิธีสอน 
และการวดัและประเมิน โดยยดึเป้าหมายของหลกัสูตรแต่ละแบบเป็นแนวทาง 
 

องค์ประกอบของหลกัสูตร   
 ในการพฒันาหลกัสูตรตอ้งศึกษาองค์ประกอบของหลกัสูตร ซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดงัน้ี  
 ไทเลอร์ (Tyler Ralph W., 2009) ให้หลกัการและเหตุผลในการสร้างหลกัสูตรเรียกวา่ 
"Tyler's Rationale" โดยให้หลกัเกณฑ์ไวว้่าในการจดัสร้างหลกัสูตร ควรจะตอบค าถามท่ีเป็น
พื้นฐาน 4 ประการ ดงัน้ี  
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 1.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา (Educational 
Purposes) 
 2.  ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดั เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้(Educational Experiences) 
 3.  ควรจะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร ท่ีจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
(Organization of Educational Experiences) 
 4.  จะประเมินผลการเรียนอย่างไร จึงจะรู้ได้ว่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
(Evaluation) 
 ทาบา (Taba, 1962: 454) กล่าวถึงองคป์ระกอบของหลกัสูตรวา่มีดว้ยกนั 4 ประการ 
ดงัน้ี 
 1.  วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไปและเฉพาะรายวชิา  
 2.  เน้ือหารายวชิาและจ านวนชัว่โมงท่ีใชส้อน 
 3.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนหรือวธีิการน าหลกัสูตรไปใช้ 
 4.  การประเมินผลตามหลกัสูตร 
 ออลสไตน์ และฮนัก้ิน (Ornstein and Hunkins, 1993: 233)  กล่าววา่การพิจารณา
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการออกแบบหลกัสูตร 4 ด้าน (Components of Design) ได้แก่ 
วตัถุประสงค์ เน้ือหาสาระ วิธีการและการด าเนินการ และการประเมินผล ในการด าเนินการ
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1.  การวางเป้าหมายและก าหนดวตัถุประสงค ์
 2.  การก าหนดเน้ือหาสาระหลกัของหลกัสูตร 
 3.  การก าหนดวธีิการเรียนรู้และด าเนินการ 
 4.  การก าหนดแนวทางการประเมินผลและเคร่ืองมือท่ีใช ้
 จากความหมายขององค์ประกอบหลกัสูตรท่ีมีผูนิ้ยามไว ้จึงสรุปไดว้่า องค์ประกอบ
หลกัสูตร หมายถึง องคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั มีดงัน้ี 
 1. จุดประสงคข์องหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้หผู้เ้รียนบรรลุ 
 2.  ก าหนดเน้ือหาในการจดัประสบการณ์ซ่ึงแต่ละเน้ือหาตอ้งก าหนดระยะเวลาในการ
จดัประสบการณ์ 
 3.  ก าหนดวธีิสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์นั้น 
 4.  ใชว้ธีิการประเมินผลท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ 



    41 

การพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรมีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี  
 ทาบา (Taba, 1962: 454) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาหลกัสูตรวา่เป็นการปรับ 
เปล่ียนหรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม ให้เกิดผลดียิ่งข้ึน ในด้านการตั้งจุดประสงค์ การจัดเน้ือหา         
การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ท่ีตั้งเอาไว ้ดงันั้นการปรับ 
เปล่ียนจึงเป็นการเปลียนทั้งระบบส่วนการปรับปรุงคือการเปล่ียนเฉพาะบางส่วน โดยไม่เปล่ียน
แนวคิดพื้นฐานเดิมหรือรูปแบบของหลกัสูตร 
 เซยเ์ลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1971: 7) กล่าววา่ในการพฒันา
หลักสูตรนั้น เป็นการปรับเปล่ียนหลักสูตรเดิมให้ดีข้ึน และจดัท าข้ึนมาใหม่ทั้ งหมดโดยไม่มี
หลกัสูตรเดิมนั้นคงอยู ่
 Oliva (1992:  26) กล่าววา่ในการพฒันาหลกัสูตรนั้นจะประกอบดว้ย  การวางแผน 
การปฏิบติัตามแผน และการประเมินผล   
 จากความหมายของการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีผูนิ้ยามไว ้จึงสรุปไดว้ ่เป็นการปรับเปล่ียน
หลกัสูตรท่ีมีอยู่เดิมนั้นใหม่ โดยมีการตั้งวตัถุประสงค ์ก าหนดเน้ือหา วิธีสอน ส่ือการสอน การวดั
การประเมินผล และปฏิบติัตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
 จากแนวคิดความหมายของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพฒันา
หลกัสูตรท่ีมีผูใ้ห้ความหมายไว ้ผูว้ิจยัจึงน ามาสรุปเป็นแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรด้านการรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ในการพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ีจะเป็นการตั้งวตัถุประสงค์ใหม่ โดยการด าเนินงานตาม
การวิจยั (R&D) และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้จึงตอ้งมีการ ก าหนดเน้ือหา วิธีสอน ส่ือ     
การสอน และการวดัการประเมินผล โดยศึกษารูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรเป็นพื้นฐานแนวคิด  
ในการออกแบบ วา่การพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ีมีก่ีขั้นตอนซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ Tyler Ralph W., Hunkins และ Taba โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี
เป็นรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั สอดคล้องกบัการวิจยัคร้ังน้ี ในการ
พฒันาหลักสูตรท่ีให้ความหมายว่าเป็นหลักสูตรใหม่ และผูว้ิจยัต้องตั้งวตัถุประสงค์ใหม่ตาม
กระบวนการวจิยั (R&D) ซ่ึงจะเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 ไทเลอร์ Tyler Ralph W. (2009) ไดน้ าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรไวใ้นหนงัสือ 
Basic Principles of Curriculum and Instruction ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6   รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Ralph W.) 
ท่ีมา: Tyler, Ralph W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago, IL:University of Chicago     
 Press. : 20. 
 

 จากภาพท่ี 6 เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาจะต้องศึกษาข้อมูลได้จาก 
ผูเ้รียน สังคม และสาระส าคญั จากนั้น น ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายชั่วคราว จากนั้นจะใช้หลกั
ปรัชญาจิตวิทยา มากรองจุดมุ่งหมายชัว่คราวนั้น เพื่อให้ได้มาซ่ึงจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง จากนั้นมา
คดัเลือกประสบการณ์/จดัประสบการณ์และการประเมินผล ตามล าดบัรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร
ของไทเลอร์ 

ฮนัก้ิน (Hunkins, 1980: 270-273) เสนอรูปแบบในการพฒันาหลกัสูตร โดยมีขั้นตอน         
7 ขั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 7   Curriculum Development Model 
ท่ีมา: Hunkins, Francis p. (1980). Curriculum Development Program Improvement. Columbus, Ohio: Merrill.           : 
270-273. 
 

 ขั้นตอนท่ี 1  อะไรคือลักษณะของหลักสูตรท่ีแท้จ ริง ท่ี ถูกพัฒนา อะไรเป็น
องค์ประกอบส าคญั วิธีการใดท่ีจะเป็นไปได้ในองค์ประกอบเหล่าน้ี และสามารถออกแบบหรือ      
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ท าใหส้ัมพนัธ์กนัได ้
 ขั้นตอนท่ี 2  การวินิจฉยัหลกัสูตรประกอบส่ิงส าคญั 2 ประการ คือ วิเคราะห์วา่เป็น
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนหรือไม่ และวิเคราะห์จุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค ์ เพื่อช่วยเหลือในการคดัเลือกเน้ือหาซ่ึงจะอยูใ่นขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี 3  คดัเลือกเน้ือหาสาระ ซ่ึงเน้ือหานั้นต้องเก่ียวกับส่ิงท่ีผูเ้รียนจะศึกษา        
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการส่ือสารกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนกบัเร่ืองอ่ืน         
ท่ีไดรั้บรู้มาแลว้ 
 ขั้นตอนท่ี 4  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ กล่าวคือ วิธี ท่ีเน้ือหาถูกส่งไปยงั
นกัเรียน วิธีการสอนจะถูกน ามาใชอ้ย่างไร กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกออกแบบอยา่งไร และ
หลกัสูตรของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่งไร ขั้นตอนน้ีผูส้อนจะตอ้งคิด และตดัสินใจ
วา่จะใชส่ื้อใด เช่น ต ารา แผนท่ี รูปภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 5  การใชห้ลกัสูตร โดยน าหลกัสูตรท่ีออกแบบมานั้นไปใชก้บันกัเรียน 
 ขั้นตอนท่ี 6  การประเมินหลกัสูตรหลงัจากท่ีน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินจะตอ้ง
เก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงไม่ได้ประเมินแต่ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน แต่จะตอ้งประเมินส่วนท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งน ามาประเมินดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี 7  การด าเนินการหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการสร้างระบบท่ีต่อเน่ือง
ใหก้บัหลกัสูตร เพื่อสร้างความมัน่ใจกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีการจดัการหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
 ทาบา (Taba, 1962: 12-13) ไดน้ าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร  ประกอบดว้ย         
7 ขั้นตอน ดงัแสดงในภาพท่ี 8 

 
 

ภาพท่ี 8   ขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba) 
ท่ีมา: Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt Brace & World. :12-13. 
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 ล าดบัขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตร 7 ขั้น คือ 
 1.  วเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการ (Diagnosis of Needs) 
 2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) 
 3. เลือกเน้ือหาสาระ (Selection of Content) 
 4.  จดัรวบรวมเน้ือหาสาระ (Organization of Content) 
 5.  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) 
 6.  จดัประสบการณ์เรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) 
 7.  การประเมิน (Determination of What to Evaluate and of the Ways and Means of 
Doing It) 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1981: 164) ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรในรูปแบบ
ท่ีเป็นระบบระเบียบ โดยก าหนดขั้นตอนของการทดลองใช้ การทบทวน การแก้ไข ซ่ึงมี
กระบวนการท่ีประกอบดว้ยตวัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4  
 

ตารางท่ี 4  แสดงกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของโบแชมป์  
 

ตวัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 

1. พ้ืนฐานการศึกษา  1. เลือกขอบเขตและขั้นตอนของหลกัสูตร  รูปเล่มของหลกัสูตรท่ี 

2. ลกัษณะของชุมชน  2. เลือกบุคลากร  ท าใหผู้เ้รียนเพ่ิมความรู้ 

3. บุคลิกภาพ  3. ล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน เปล่ียนเจตคติ และ 

4. เน้ือหาท่ีเรียน  4.พิจารณาวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  สามารถน าไปปฏิบติัได ้

5. แนวทางของศาสตร์แต่ละสาขา  5. ทดลองใชห้ลกัสูตร   

6. คุณค่าทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม  6. ตรวจสอบแกไ้ขและ ปรับปรุง   
 

ท่ีมา: Beauchamp, G.A. (1981). Curriculum Theory, 4th ed. Itsca, Illinois: F.E Peacock Publisher. : 164.  
 

 Grant Wiggins and Jay McTich (2005) เขียนหนงัสือเร่ือง Understanding by Design  
เป็นเร่ืองเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรแบบ Backward Design โดยมีกรอบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับการออกแบบหลกัสูตรท่ีผ่านส่ิงท่ีพวกเขาเรียกว่า “การออกแบบยอ้นกลบั” 
Grant Wiggins and Jay McTich ยืนยนัวา่คุณไม่สามารถเร่ิมตน้การวางแผนวิธีการท่ีคุณก าลงั       
จะสอนจนกว่าคุณจะรู้ว่าส่ิงท่ีคุณต้องการให้นักเรียนของคุณท่ีจะเรียนรู้คืออะไร โดยขั้นตอน     
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การออกแบบหลกัสูตรแบบ Backward Design มี 3 ขั้นตอน ซ่ึงจากการศึกษาแนวคิดการออกแบบ
หลกัสูตรแบบ Backward Design ผูว้จิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (Desired Results)  
 เป็นขั้นของการก าหนดความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนแก่ผูเ้รียน (Identify 
Desired Results) การก าหนดเป้าหมายหลกัของการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนตอ้งวิเคราะห์มาตรฐาน     
การเรียนในแต่ละขอ้รวมทั้งจุดมุ่งหมายส าคญัของรายวิชานั้นโดยตั้งค  าถามเพื่อก าหนดเป็นกรอบ
ความคิดหลกัว่าเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้แลว้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ เกิดทกัษะหรือเจตคติจนเกิดเป็น
พฤติกรรมติดตวัคงทนหรือเป็นคุณลณัษณะ อนัพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิต
จริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 2 หลกัฐานการประเมิน (Assessment Evidence)   
 เป็นการก าหนดหลักฐาน โดยระบุหลักการพิจารณา และแนวทางวิธีการวดัผล
ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อประเมินว่านักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวใ้น
เป้าหมายได้จริงหรือไม่ ประกอบกับการรวบรวมหลักฐานร่องรอยของการเรียนรู้ท่ีนักเรียน
แสดงออกอยา่งครบถว้น  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเป็นความเขา้ใจท่ีคงทน  (Enduring Understanding)  
ของผูเ้รียนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) ส่วน
ความรู้และทกัษะท่ีส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ก็ควรใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงเช่นเดียวกนั
หรืออาจจะประเมินดว้ยการทดสอบก็ได ้การทดสอบท่ีใช้ควรเป็นการทดสอบประเภทเขียนตอบ 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีส าคญัอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีผูส้อนสามารถตดัสินใจได้
ว่า เม่ือผูเ้รียนน าเสนอ สาธิต หรือการแสดงออกนั้น เป็นความรู้ความเขา้ใจอย่างแท้จริง Grant 
Wiggins and Jay McTighe ไดใ้ห้หลกัการพิจารณาไว ้6 ประการ ท่ีเช่ือไดว้า่ นกัเรียนมีความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทต้ามพฤติกรรมท่ีแสดงออก ดงัน้ี 
 1.  Can Explain สามารถอธิบายช้ีแจงเหตุผลต่าง ๆ ได ้ 
 2.  Can Interpret สามารถแปลความตีความได ้ 
 3.  Can Apply สามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  
 4.  Have Perspective มีมุมมองรู้เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยดว้ยมิติท่ีหลากหลาย  
 5.  Can Empathies มีความสามารถหยัง่รู้ และมีความรู้สึกร่วมกบัความคิดผูอ่ื้น  
 6.  Have Self-knowledge การรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแทส้ร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
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 การก าหนดหลกัฐานการเรียนรู้ ในขั้นตอนน้ีมีดงัน้ี 
 1.  มีหลกัฐาน ช้ินงาน ร่องรอย เอกสาร หรือส่ิงท่ีเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียน 
 2.  มีวิธีการประเมินท่ีผูส้อนจะสามารถรับรู้ และเขา้ถึงช้ินงาน ร่องรอย เอกสาร หรือ 
ส่ิงท่ีเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 3.  มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของช้ินงานในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการก าหนด 
การประเมินผล และหลักฐานท่ีแสดงว่าผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีต้องการผูส้อนต้อง
ตดัสินใจว่าจะใช้รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน รวมทั้ ง 
หลกัฐานอะไรบา้งท่ีจะท าใหท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะท่ีตอ้งการ 
 ขั้นตอนท่ี 3 แผนการเรียนรู้ (Teaching Plan)  
 เป็นขั้นตอนการออกแบบส าหรับจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่นกัเรียนโดยใชแ้นวคิด 
แบบ WHERE TO (ไปทางไหน) คือครูผูส้อนควรออกแบบ หรือจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดย
ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนดและ         
มีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ เป็นผลการเรียนรู้ ดงัน้ี  
  W (Where What and Why): ขั้นตอนท่ีให้นกัเรียนไดท้ราบภาพรวมของหน่วยการ
เรียนรู้หรือทราบภาพรวมของกิจกรรมในแต่ละชั่วโมงว่าจะได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และ
ท าไมตอ้งเรียนเร่ืองน้ี 
  H (Hook and Hold): จะจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งไรให้สามารถตรึงนกัเรียนให้มี
ใจจดจ่อกบัเร่ืองท่ีเรียนหรือจดจ่อต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูจดัให้ตลอดเวลา ตั้งแต่เร่ิมตน้จนหมด
ชัว่โมงและตลอดหน่วยการเรียนรู้คือครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนมีความสนใจตลอด
หน่วยมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลาถึงแมน้อกเวลาเรียน นกัเรียนก็ยงั มีความสนใจมุ่งมัน่ท่ีจะ
คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
  E (Equip and Experience): ครูตอ้งสนบัสนุนนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดั
ประสบการณ์ จดั ส่ือ อุปกรณ์ และส่ิง อ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ครบถ้วน และเพียงพอแก่
นักเรียนทุกคน ในการจดั การเรียนรู้แต่ละคร้ัง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีพฒันาการตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
  R (Rethink Reflect and Revise): มีขั้นตอนหรือกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนมีโอกาสคิด
ทบทวนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ไดส้ะทอ้นความคิดเห็น และปรับปรุงแกไ้ขการท างานของ
นกัเรียนดว้ยตนเองเป็นระยะ ๆ 
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  E (Evaluate): มีกิจกรรมหรือขั้นตอนท่ีใหน้กัเรียนตรวจสอบความกา้วหนา้ของการ
เรียนรู้ของตนเองและประเมินตนเอง ตลอดหน่วยการเรียนรู้ให้นกัเรียนมีการแกไ้ข ปรับปรุงตนเอง
ตามความเหมาะสม 
  T (Tailor): ครูผูส้อนเป็นผูดู้แลสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้สดงออก
ซ่ึงความสามารถพิเศษ ไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้ตามความตอ้งการ
ของนกัเรียนแต่ละคน 
  O (Organize): มีการจดัล าดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ให้เป็นล าดบัต่อเน่ืองเพื่อให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนและไม่สับสน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดย้ึดแนวคิดของ Tyler Ralph W. จึงไดรู้ปแบบการพฒันา
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัน้ี   
 ขั้น 1:  ศึกษามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 ขั้น 2:  วเิคราะห์เน้ือหาและคดัเลือกเพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 ขั้น 3:  การจัดการเรียนรู้แบบการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้   ส่ือ และต ารา     
เพื่อถ่ายทอดเป็นประสบการณ์กบัผูเ้รียน   
 ขั้น 4:  การน าหลกัสูตรไปทดลองใชแ้ละปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งท่ีแทจ้ริง
กบัตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

 ขั้น 5:  การประเมินผลสัมฤทธ์ิผู ้เรียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ด้วยวิธีการ          
ท่ีหลากหลาย  
 

แนวคิดการประเมินหลกัสูตร  
 การประเมินหลกัสูตรดา้นการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Literacy) 
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดการประเมินหลกัสูตรโดยยึดวตัถุประสงค์
เป็นหลกัมาเป็นฐานคิด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. รูปแบบประเมินหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Ralph W.) 
   รูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ียึดจุดมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal Attainment Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีจะประเมินวา่ หลกัสูตรมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาจุดมุ่งหมาย
เป็นหลัก กล่าวคือ พิจารณาว่าผลท่ีได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น รูปแบบประเมิน
หลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler Ralph W.)  
  ไทเลอร์ (Tyler Ralph W., 1996: 32) เป็นผูว้างรากฐานการประเมินหลกัสูตร ไดใ้ห้
นิยามว่า การศึกษาคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดังนั้ น การประเมินคือ การเปรียบเทียบว่า 
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พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนั้น เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ         
ไทเลอร์ เป็นการพิจารณาความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัของ องคป์ระกอบหลกัสูตร 4 ส่วน 
คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้ และผลสัมฤทธิผลของการเรียน หลกัใน          
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร โดยพิจารณาตดัสินจากการบรรลุผลส าเร็จของจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาท่ีตั้งไว ้
 2. รูปแบบการประเมิน (Kirkpatrick) 
  โดนลัด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, 1975) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั 
การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรมวา่ “การฝึกอบรมนั้น เป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้
สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ ควรจะจดัให้มีการประเมินผล     
การฝึกอบรม ซ่ึงถือเป็นส่ิงเป็นท่ีจะช่วยให้รู้วา่ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด 
การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมปกติท่ีเกิดข้ึนในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนมาเพื่อการพฒันา
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมุ่งหวงัให้ผูผ้่านการอบรม ไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลง แนวทางการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เคิร์กแพทริค เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะท าให้ได้
ความรู้อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 1) การฝึกอบรมนั้นไดใ้ห้อะไร หรือเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
ลกัษณะใดบา้ง 2) ควรยุติโครงการชัว่คราวก่อน หรือควรด าเนินการต่อไปเร่ือย ๆ และ 3) ควร
ปรับปรุงหรือพฒันาโปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบา้งอยา่งไร 
  แนวทางการประเมินการฝึกอบรม 4 ลกัษณะ ในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
เคิร์กแพทริค มีรายละเอียดดงัน้ี 
  2.1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 
  2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
โดยตรวจสอบใหค้รอบคลุมดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) 
  2.3 ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการอบรม (Behavior Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบว่าผูผ้่านการอบรมได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัของโครงการ
หรือไม่ 
  2.4 ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบ
วา่ ผลจากการอบรมไดเ้กิดผลดีต่อองคก์ร หรือเกิดผลกระทบต่อองคก์รในลกัษณะใดบา้ง คุณภาพ
ขององคก์รดีข้ึนหรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม่ 
 3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeams 
Curriculum Evaluation Model) 
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  หลกัการและแนวคิด 
  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 2000: 16) เป็นท่ีรู้จกั
กนัแพร่หลายในช่ือ CIPP Model (Context-Input - Process - Product Model) หรือ The Phi Delta 
Kappa Committee Model รูปแบบน้ีเป็นการประเมินขอ้มูล 4 ประเภท คือ 
  ประเภทท่ี 1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินสภาวะแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่าควรก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างไร จึงจะสนองความ
ตอ้งการและแก้ปัญหาท่ีประสบอยู่ ในกรณีท่ีหลกัสูตรไม่ใช่อยู่ในขั้นการวางแผน แต่ใช้มาระยะ
หน่ึงแล้วต้องการประเมิน การประเมินในกรณีน้ีจะเป็นการประเมินในเร่ืองจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลกัสูตร โครงสร้างของหลกัสูตรและเน้ือหาสาระท่ีมีอยู่ในหลกัสูตรเพื่อ
ตรวจสอบดูวา่สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม ปัญหาและความตอ้งการต่าง ๆ หรือไม่อยา่งไร 
  ประเภทท่ี 2 การประเมินปัจจยัตวัป้อน เป็นการประเมินปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูเ้รียน อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี 
งบประมาณฯลฯ เพื่อตรวจสอบดูว่าปัจจยัป้อนเหล่านั้นเป็นอยา่งไร มีผลหรือมีส่วนช่วยในการใช้
หลกัสูตรในทางปฏิบติับรรลุผลหรือไม่ อยา่งไร 
  ประเภทท่ี 3 การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินหลกัสูตรในขั้นปฏิบติัการ 
หรือประเมินกระบวนการใชห้ลกัสูตร เพื่อตรวจสอบดูวา่กิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ ของการ
ใชห้ลกัสูตรในสภาพท่ีเป็นจริงวา่เป็นอยา่งไร มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องหรือไม่  
  ประเภทท่ี 4 การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชห้ลกัสูตร
นั้น โดยตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีคุณสมบติัตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่ เพียงใด ซ่ึงอาจ
พิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ภาวการณ์มีงานท าหรือการศึกษาต่อ ฯลฯ รูปแบบ    
การประเมินหลกัสูตรแบบ CIPP น้ี เป็นการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ ผูป้ระเมินจะประเมินผลทั้ง     
4  ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ แลว้น ามาพิจารณาความสอดคลอ้ง และความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ ถา้ใน
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตอ้งการให้ผูเ้รียน คิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น ก็ตอ้งศึกษาวา่ปัจจยั
เบ้ืองตน้ต่าง ๆ และกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งกระบวนการบริหารหลกัสูตรเอ้ือต่อการท า
ให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น ท าเป็นและแกปั้ญหาเป็น หรือไม่อยา่งไร ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบติั
หรือสภาพท่ีเป็นอยู่สอดคล้องกนัหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้ได้ขอ้มูลในการตดัสินคุณค่าของหลกัสูตร 
รวมทั้งทราบวา่ส่วนใดใชไ้ด ้ส่วนใดมีขอ้บกพร่อง เพื่อจะไดป้รับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
 จากแนวคิดการประเมินหลักสูตรผูว้ิจ ัยสามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ได ้        
ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  แสดงการวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดการประเมินหลกัสูตร 
 

 

การประเมินหลกัสูตร 
เจา้ของแนวคิด 

Tyler Ralph W. 
(1996) 

Kirkpatrick 
(1975) 

Stufflebeam 
(2000) 

1. ประเมินตามจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไว ้วา่สอดคลอ้งกบั 
จุดมุ่งหมายหรือไม่ 

   

2. ประเมินเน้ือหา ส่ือ การเรียนการสอน วธีิสอนวา่
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือไม่ 

   

3. ประเมินผลสมัฤทธ์ิของหลกัสูตร โดยดูจากผลสมัฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนวา่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่  
โดยใหค้รอบคลุมทั้งดา้นความรู้, ทกัษะและคุณลกัษณะ 

   

 

 จากตารางท่ี 5 แนวคิดการประเมินหลักสูตร โดยกลุ่มยึดวตัถุประสงค์เป็นหลัก
สามารถสรุปได ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1.  ประเมินตามจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไว ้วา่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 2.  ประเมินเน้ือหา ส่ือ การเรียนการสอน วธีิสอน วา่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
 3.  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนว่าสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยให้ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และ
คุณลกัษณะ (Attitude) 
 

หลกัสูตรเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
 

1. โมเดล (TPACK) 
               

 
 
        
 
 
 

ภาพท่ี 9   โมเดล (TPACK) 
ท่ีมา: Mishra, P., and Koehler, M.J. (2006). “Technological Pedagogical Content Knowledge:  
A Framework for Teacher Knowledge”. Teachers College Record, 108, 6 (April) : 1017-1054. 
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 Mishra, P., and Koehler, M.J ไดอ้ธิบายรูปแบบ TPACK มีรายละเอียดดงัน้ี 

 กลยทุธ์การสอน (PK) เน้ือหา (CK) และ เทคโนโลย ี(TK) 
 กรอบน้ีจะแสดงในแผนภาพ TPACK ในเร่ืองความคิดในการใช้ไอซีทีในห้องเรียน
จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอน และการตอบสนองความตอ้งการการสอน ส าหรับ       
การใชค้วามคิดของแต่ละวง มีความส าคญัในรูปแบบและแนะน า ครู ฝึกสอน ตอ้งอธิบายส่ิงท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของรูปแบบความคิดในการใชไ้อซีที ในการเรียนการสอนใด ๆ ท่ีเป็นท่ีอยู ่ไม่ได ้ความคิด
ทั้งหมด อาจจะอยูใ่นช่วงกลางของแผนภาพ 
 ความรู้ของเน้ือหา (CK) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์จากเอกสารหลกัสูตร และการ
เรียนรู้ท่ีลึกของแนวความคิด เช่นเดียวกับการคิดขั้ นสูง และการส่ือสารในระดับสูง และ
กระบวนการอ่ืน ๆ ในหลกัสูตร 
 ความรู้การสอน (PK) เป็นเก่ียวกบักลยทุธ์ และเทคนิคการสอนท่ีใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี(TK) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลย ีดิจิตอล และไม่ใช่ดิจิตอล 
และเคร่ืองมือท่ีเราใชใ้นหอ้งเรียน 
 ความรู้ในเน้ือหาการสอน (PCK) เป็นเก่ียวกับการรู้ส่ิงท่ีวิธีการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัเน้ือหา และความคาดหวงั 
 ในกรอบ TPACK เทคโนโลยี ความรู้ (TK) สามารถใช้ร่วมกบั: ความรู้ของเน้ือหา 
(CK) ในรูปแบบเทคโนโลยี ความรู้ เน้ือหา (TCK) ความรู้ การสอน (PK) ในรูปแบบ เทคโนโลย ี
สอน ความรู้ (TPK) และความรู้ของ เน้ือหา (CK) และ ความรู้ สอน (PK) ในรูปแบบเทคโนโลยี
และความรู้ สอน  
 เน้ือหา (TPACK) 
 เทคโนโลยี ความรู้ของ เน้ือหา (TCK) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตีความหลกัสูตรผ่าน
มาตราฐานการเรียนรู้ และการพิจารณาน าเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบของเทคโนโลยี กบัส่ิงท่ี 
มีการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีหลกัสูตรของคุณ 
 เทคโนโลยี สอน ความรู้ (TPK) เป็นเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาการสอนส าหรับ            
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน กลยุทธ์ของคุณ หรืออาจจะพิจารณา วิธีการสอนใหม่ 
TPACK เป็นวิธีการอธิบายถึงวิธีการสอนดา้นเทคโนโลยีและ เน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อช่วยให ้
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 2. หลกัสูตร ITMD (INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL 
DESIGN) (YÖK, 2003)  
  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  การวเิคราะห์การเรียนการสอน  
  การจดัหมวดหมู่ของเป้าหมายการวเิคราะห์เป้าหมาย  
  การวเิคราะห์ผูเ้รียน 
  การวางแผนเน้ือหา  
  การวางแผนของการด าเนินการ และผลสะทอ้นกลบั  
  การวางแผนการประเมินผลการเรียนการสอนเคร่ืองมือภาพสองมิติ  
  เทคโนโลยกีารเรียนการสอนแบบดั้งเดิม  
  เทคโนโลยกีารเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  
  ขั้นตอนในการเลือกวสัดุการศึกษาหลกัการส าหรับการออกแบบและการพฒันา
วสัดุองคป์ระกอบการออกแบบ  
  การบริหารงานของการพฒันาวสัดุท่ีแน่นอน  
  การพฒันาวสัดุสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาของเสียงภาพและวสัดุภาพและเสียง  
  การใชว้สัดุการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 3. UNESCO (2013) ไดร้วบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในเอเซียไวใ้นเอกสารช่ือว่า Case Studies on Integrating ICT into 
Teacher Education Curriculum in Asia ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ และคดัเลือกเพื่อน ามาศึกษาและ
ก าหนดเน้ือหาหลักสูตรด้านการรู้สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู                 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
  งานวิจยัเร่ือง Building Pre-service Teachers’ ICT in Education Competencies at Edith 
Cowan University (Australia) ของ Cher Ping LIM ไดส้ร้างหลกัสูตรข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เสริมสร้างความมั่นใจของครู ก่อนการให้บริการในการพฒันาชุดการเรียนรู้ไอซีที ท่ีสอนบน
พื้นฐานของหลกัการคอนสตรัคติ และเพื่อใหพ้วกเขามีความเขา้ใจท่ีดีของวิธีการใช ้ ไอซีที เพื่อเพิ่ม
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยมีเน้ือหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนดงัแสดงใน
ตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Cher Ping LIM 
 

Course Topics   

 Learning Activities Instructional Strategies Delivery Modes 

ประเด็นเก่ียวกบั ไอซีที 
ในยคุปัจจุบนั   

บรรยาย ค าบรรยาย  การพบปะและวดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 

การเรียนรู้ร่วมกบัไอซีที  กิจกรรมของโรงเรียนท่ีใช้
ในการฝึกอบรมและ 
การอภิปราย  

Hands-on,รวบรวมขอ้มูล, 
การใชเ้คร่ืองมือไอซีที 

การพบปะกบัร่วมกบั
การใชอ้อนไลน์
ร่วมกนั 

จริยธรรมและลิขสิทธ์ิ   บรรยาย ค าบรรยาย  การพบปะ,วดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 

หลกัการออกแบบ กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการและกิจกรรม
โรงเรียนเป็นฐาน 

Hands-on, การสร้าง 
เวปไซด,์ การพฒันา
ทรัพยากร  

การพบปะและวดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 

การประเมินดว้ยทรัพยากร
ดิจิตอล 

กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบติัการและกิจกรรม
โรงเรียนเป็นฐาน 

Hands-on, การเรียนรู้จาก
ปัญหาและกรณีศึกษา 

การพบปะและวดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 

เคร่ืองมือการเรียนรู้โดยรวม บรรยายและกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

ค าบรรยาย และ Hands-On  การพบปะและวดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 

การจดัการส าหรับเคร่ืองมือ
ไอซีที 
 

บรรยายและกิจกรรม
โรงเรียนเป็นฐาน  

การบรรยายและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและ
ขอ้สงัเกตในโรงเรียน 

การพบปะและวดีิโอ
ออนไลน์และ
ทรัพยากร 
 

Course Assessment  

Categories Description Weight (Percentage) Note (If Any) 

งานวจิยับนพ้ืนฐานประเดน็
เก่ียวกบัไอซีทีท่ีส าคญั  

การน าเสนอมลัติมีเดีย 
แบบกลุ่ม  (20%)  
 

40% 
 

ความรู้ทางวชิาชีพ  
การใชไ้อซีทีท่ีจะ
น าเสนอและ 
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ตารางท่ี 6  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Cher Ping LIM 
  (ต่อ) 
 

Course topics   

Categories Description Weight (Percentage) Note (If Any) 

 การสรุปใส่บลอ๊ก 
ส่วนบุคคล (20%) 

 โครงสร้างความคิด  
ความสามารถในการ
ท างานและน าไปสู่
งานกลุ่ม การอ่าน 
และการอา้งอิง
ทกัษะท่ีกวา้งข้ึน 

โครงการท่ีใชโ้รงเรียน 
เป็นฐานและเวบ็ไซต ์

โครงการโรงเรียนท่ีใชไ้อซี
ทีเป็นฐาน (30%)  
โครงสร้างและการออกแบบ
เวบ็ไซต ์(10%)  
การบริหารงานของโรงเรียน
ตามโครงการ (10%) 
สมรรถนะ ซอฟแวร์และ
ฮาร์ดแวร์ (10%) 

60% 
 

ความรู้มืออาชีพ
น าไปใชก้บั
โครงการโรงเรียน  
การบริหารจดัการ
ของโครงการ
โรงเรียนท่ีใชไ้อซีที
เป็นฐานท่ีจน าเสนอ
ความคิดในเวบ็ไซต ์ 
ความสามารถ
ซอฟแวร์และ
ฮาร์ดแวร์ท่ีแสดง
เน้ือหา 

รวม  100.00%  
  

 งานวิจยัเร่ือง A Project-based Course for Learning to Teach with ICT: A Case of   
Pre-service Teacher Education (Republic of Korea) ของ Hyeonjin Kim วตัถุประสงคคื์อการสร้าง
หลกัสูตรช่วยให้ครูผูส้อนเรียนรู้ก่อนท่ีจะให้บริการในเร่ืองเคร่ืองมือไอซีทีขั้นพื้นฐานและไดรั้บ
ความรู้วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีขาดความรู้และทกัษะการใช้ไอซีที
และการเรียนการสอน กรณีศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างหลกัสูตรท่ีไดรั้บการออกแบบใหม่
เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาครู ก่อนให้บริการโดยใช้ระยะเวลา 15 
สัปดาห์ โดยมีเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Hyeonjin Kim 
 

Course Topics  

 Learning Activities Instructional Strategies Delivery Modes 

หวัขอ้ท่ี 1          
(3 สปัดาห์)  

ทฤษฎีและกรณีของส่ือ 
การเรียนการสอนและวสัดุ  
การปฏิบติัท่ี 1: การประเมินผล
ของวสัดุการศึกษาท่ีใช้
คอมพิวเตอร์และเวบ็ไซต ์

บรรยายตาม Chaps 1 และ 9 
จากต าราเรียน  
ปฏิบติั: 1) การประเมินวสัดุ
การศึกษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
หรือเวบ็ไซตข้ึ์นอยูก่บัเกณฑ์
การประเมิน แลพ 2) รายงาน
การประเมินผลการพฒันาใน
รูปแบบของวสัดุท่ีน าเสนอ 
ดว้ยภาพ " 

เคร่ืองมือท่ีใชน้ าเสนอดว้ย
ภาพและประมวลผลจาก 
ต าราเรียน วสัดุ: แผน่ 
การประเมินผลและรายช่ือ
เวบ็ไซต ์

หวัขอ้ท่ี 2       
(2 สปัดาห์)  

การปฏิบติัท่ี 2: การพฒันาและ
แกไ้ขภาพดิจิตอลส าหรับ 
การเรียนการสอน  

บรรยายตาม Chaps 9 จาก 
ต าราเรียน  
- ปฏิบติั: “แกไ้ขภาพโดยใช้
ฟังกช์ัน่ของ Photoshop” 

Photoshop  
- ต ารา  
- วสัดุ: ตวัอยา่ง ภาพตดัต่อ 

หวัขอ้ท่ี 3       
 (3 สปัดาห์)  

โครงการ 1: การพฒันาเกม 
PowerPoint  

- บรรยายตาม Chaps 3 ของ
ต าราเรียน  
- การด าเนินโครงการตาม
กิจกรรมกรณีตาม (CBA): 
สถานการณ์การท างานกรณี
การวเิคราะห์, แผน,การพฒันา, 
การสะทอ้น  

เคร่ืองมือการเรียนรู้ทั้งหมด
ขา้งตน้และ PowerPoint  
- ต ารา  
- วสัดุ: ตวัอยา่งวสัดุเกม 
PowerPoint กรณีของ
ครูผูส้อนก่อนใหบ้ริการ 

หวัขอ้ท่ี 4        
 (2 สปัดาห์)  

 วธีิปฏิบติัท่ี 3: การพฒันาคลิป
ภาพยนตร์การเรียนการสอน  
- บรรยายตาม Chaps 4 & 6 
จากต าราเรียน  

กิจกรรมโครงงาน:  
"แกไ้ขคลิปภาพยนตร์โดยใช้
ฟังกช์ัน่ของ Movie Maker 

- Movie Maker  
- ต ารา  
- วสัดุ: การแกไ้ขตวัอยา่ง
คลิปภาพยนตร์ 
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ตารางท่ี 7  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Hyeonjin Kim 
 (ต่อ) 
 

Course Topics  

 Learning Activities Instructional Strategies Delivery Modes 

หวัขอ้ท่ี 5         
 (4 สปัดาห์) 

- โครงการท่ี 2: การเรียน 
การสอนการพฒันาเวบ็ไซต:์ 
WebQuest และเวบ็ผลงาน 

บรรยายตามChaps 10 จาก 
ต าราเรียน  
- การด าเนินโครงการตาม
กิจกรรมกรณีตาม (CBA): 
สถานการณ์การท างานกรณี 
การวเิคราะห์, วางแผน,  
การพฒันา, การสะทอ้น  

เคร่ืองมือทั้งหมดและ
เคร่ืองมือการเขียนเวบ็ (เช่น 
Dreamweaver หรือ
เคร่ืองมือบลอ็ก)  
- ต ารา  
- วสัดุ: เวบ็ไซต ์Web Quest 

Course Assessment  

Categories Description Weight (Percentage) 

การมีส่วนร่วม  การเขา้ร่วมการอภิปรายในชั้นเรียน  10 

Midterm ค าถามหลายทางเลือกและสอบขอ้เขียน  25 

ผลการ
ปฏิบติังาน  

ส่งผลิตภณัฑจ์ากการปฏิบติั:  
การปฏิบติัท่ี 1: การประเมินผลจากวสัดุคอมพิวเตอร์ท่ีใชห้รือ
เวบ็ไซต ์ 
วธีิปฏิบติัท่ี 2: การแกไ้ขภาพดิจิตอล  
วธีิปฏิบติัท่ี 3: การแกไ้ขคลิปภาพยนตร์  

15 

โครงการท่ี1  การพฒันาของวสัดุเกม PowerPoint  
- Output: วสัดุการเรียนการสอนดว้ยแผนการสอนการสรุปและ
รายงาน CBA   

20 

โครงการท่ี 2  การพฒันา Web Quest และเวบ็ผลงาน 
Output: วสัดุการเรียนการสอนดว้ยแผนการสอนการสรุปและ
รายงาน CBA  

30 

รวม  100 
 

 งานวิจยัเร่ือง ICT for meaningful learning (Singapore) ของPhilip Wong and Shanti 
Divaharan จากสถาบนั National Institute of Education, Singapore มีวตัถุประสงค์ในการสร้าง
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หลกัสูตรโดยท่ีสถาบนัการศึกษา (NIE) สถาบนัฝึกอบรมครูเฉพาะในสิงคโปร์อบรมครูผูส้อนใน
ทุกสาขา และไดใ้ห้ความส าคญักบัการอ านวยความสะดวกในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ือง การเรียนการสอนในปี 2010 ในการใช้
ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และหลกัสูตรจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บทไอซีทีของสิงคโปร์ (2009-2013) 
ท่ีเนน้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ท่ีก ากบัตนเองและเรียนรู้ร่วมกนัครูผูส้อนนกัเรียนไดส้ัมผสั
กบัการเรียนการสอนต่าง ๆ  และการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการเรียนการสอนและ           
การเรียนรู้ พวกเขาไดรั้บการอบรมการสอนเก่ียวกบัการวางแผนและบูรณาการเคร่ืองมือเทคโนโลย ี 
หลงัจากท่ีจบการศึกษา นักศึกษาครูจะไดรั้บการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรม 
ICT ส่ือความหมายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัเรียน โดยมีเน้ือหารายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Philip Wong and  
 Shanti Divaharan 
 

Course Topics  

 Learning Activities Instructional Strategies Delivery Modes 

หวัขอ้ท่ี 1: รู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายและวางแผน
ของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
ไอซีที   

การอภิปรายกลุ่มสะทอ้น
ส่วนบุคคล  

สะทอ้นส่วนบุคคลของ   
“ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 
ท่ีมีความหมาย”
หมายความวา่ 
  

วดีิโอ, บทท่ี 1 ของหนงัสือ
ขอ้ความน าเสนอ Power 
Point เวบ็ไซต ์

หวัขอ้ท่ี 2 and 3: ขนาด
ของการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมาย (I) and (II): 

วธีิการผสมผสานโดยการ 
มีส่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่มและการแบ่งปัน
ประสบการณ์ ใชว้ดีิโอ
เป็นตวัอยา่งและให้
ความส าคญัในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

ใชว้ดีิโอเป็นตวัอยา่งและ
ใหค้วามส าคญัในการ
อภิปรายในชั้นเรียน ครู
นกัเรียนท่ีจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเขา
ในการเรียนการสอน 
โดยใชต้วัอยา่งจริงของ
โลก แนวคิดและความ
เขา้ใจในการเรียนรู้ท่ีก ากบั
ตนเองและความร่วมมือ  

ใชไ้อซีทีส าหรับ 
ส่วนบุคคลและกลุ่ม 
มีผูบ้นัทึกบนัทึก 
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ตารางท่ี 8  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Philip Wong and  
 Shanti Divaharan  (ต่อ) 
 

Course Topics  

 Learning Activities Instructional Strategies Delivery Modes 

หวัขอ้ท่ี 4: Cyberwellness  
 

อ่านโมดูล e-learning 
Cyberwellness และหารือ
เก่ียวกบัการวจิยัและ 
การเขียนรายงานอยูบ่น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ของ
พวกเขา  

สถานการณ์ท่ีถูกออกแบบ
มาเพ่ือช่วยใหค้รูผูส้อน
นกัเรียนในการส ารวจ
ปัญหา Cyberwellness 
ทกัษะและกลยทุธท่ี์จะ
ช่วยใหน้กัเรียนได้
ตระหนกัถึงปัญหาน้ี 

e-learning ส่งผา่น LMS 
 

หวัขอ้ท่ี 5: บทเรียน 
การวางแผน (I) – แนะน า
บทเรียนการวางแผน  
(e-learning) การวางแผน
บทเรียน 
(II): การออกแบบบทเรียน
โดยใชไ้อซีทีเป็นพ้ืนฐาน  

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้                    
(e-learning) ซ่ึง
ประกอบดว้ยการทดสอบ
การณ์สถานการณ์แปด
ค าถาม วจิารณ์แผน 
การสอนไอซีทีตาม; และ
การออกแบบบทเรียน 
โดยใชไ้อซีทีเป็นพ้ืนฐาน 

เน้ือหาท่ีครอบคลุมรวมถึง
ชนิดของการวางแผน
ขั้นตอนของการ 
วางแผนการสอนตาม
ขั้นตอนของการวางแผน 
ท่ีมีตวัอยา่งรายละเอียด
และค าอธิบาย ตวัอยา่ง
ไอซีทีตามแผนการสอน 

e-learning ทดสอบ
ด าเนินการผา่นทาง LMS  
งานน าเสนอแนวทาง 
การวจิารณ์แม่แบบส าหรับ
แผนการสอน 

หวัขอ้ท่ี 6: การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบทเรียนดว้ย
เทคโนโลย ี

ส ารวจเคร่ืองมือ
เทคโนโลยตี่าง ๆ ท่ีเหมาะ
ส าหรับการเรียนการสอน
ของเร่ืองและการออกแบบ
บทเรียนผสมผสาน
เคร่ืองมือ  

ครูผูส้อน-นกัเรียนเป็น
กลุ่มจะระบุเทคโนโลยท่ีี
เพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บั
บทเรียนและระบุในการ
ส ารวจเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ
ไอซีที  

เวบ็ไซตแ์ละการน าเสนอ 
PowerPoint 
 

Course Assessment  

Categories Description Weight (Percentage) Note (If Any) 

การดูแลรักษา  ภาคบงัคบั15%   

การมีส่วนร่วม  ชั้นเรียนและในบรรทดัท่ีมี
ส่วนร่วมใน on-line  

15.00% Rubrics  
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ตารางท่ี 8  แสดงเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนดา้น ICT ของ Philip Wong and  
 Shanti Divaharan  (ต่อ) 
 

Course Assessment  

Categories Description Weight (Percentage) Note (If Any) 

การมอบหมายงานส่วน
บุคคล 

วางแผนบทเรียนตามมิติ
ของการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายท่ีรวมเอา
ปัญหา Cyber Wellness 

45% 
 

 

โครงการกลุ่ม  การออกแบบชุดบทเรียน 
ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 2 ชุด 

40.00%  

รวม  100.00%  

 
 สรุปเน้ือหาหลกัสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีผูว้ิจยัน ามาศึกษา      
ในคร้ังน้ีพบว่า เน้ือหาหลกัสูตรท่ีก าหนดมาให้ศึกษานั้นพฒันาตามบริบทและนโยบายของแต่ละ
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น ผูว้ิจยัได้ก าหนดเน้ือหาตามบริบทและนโยบายของประเทศ 
ก าหนดเน้ือหาเพื่อพฒันาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู จากตารางเน้ือหารายละเอียดวิชา ท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมและน ามาวิเคราะห์ 
เพื่อน ามาก าหนดเป็นเน้ือหา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 เน้ือหาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครู 
 

 
หวัขอ้เน้ือหาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
วิชาชีพครู 

(30 ชัว่โมง) 

โมเดล          
(TPACK ) 
Mishra, P., 
and Koehler, 
M.J., (2006) 

หลกัสูต
ร ITMD 
YÖK, 
(2003) 

งานวิจยั Cher 
Ping 
LIM (Australia) 
UNESCO 
Bangkok 
(2013) 

งานวิจยั Hyeonjin 
Kim 
(Republic of 
Korea) 
UNESCO Bangkok 
(2013) 

งานวิจยั Philip Wong 
and Shanti 
Divaharan (NIE, 
Singapore) UNESCO 
Bangkok (2013) 

Information Technology and Communication  
หน่วยท่ี 1 เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การส่ือสาร  
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเกบ็รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน  

     

Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 

การรู้คอมพิวเตอร์  
เน้ือหา  
1. การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 

     

Assessment for IT Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินส าหรับวิธีการแกปั้ญหาทาง   
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการ
เรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้           

     

 

 จากตารางท่ี 9 การสังเคราะห์เน้ือหาหลกัสูตรดา้นการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คร้ังน้ีมีทั้งหมด 3 หัวขอ้ รวมทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง โดยมี
องคป์ระกอบดงัแสดงในตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 ผลการสังเคราะห์เน้ือหาหลกัสูตรมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

เน้ือหา: หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
Information Technology and Comm 

unication  
หน่วยท่ี 1  

เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

 Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 

การรู้คอมพิวเตอร์ 
  
 

Assessment for IT Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินส าหรับวธีิการแกปั้ญหา
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของ

นกัศึกษา 
เน้ือหา  เน้ือหา  เน้ือหา 

1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

1. การวเิคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

1. การประเมินสารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ 

2. การสงัเคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
ส่ือสารการเรียนรู้           

3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ 
การคน้คืนสารสนเทศ 

  

4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศ 
เพื่อการคน้คืน  

  
 

 
การจัดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

 จากการก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด  
การพฒันาหลกัสูตร เพื่อน ามาออกแบบก าหนดการเรียนการสอน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร                                                                                       
 ไทเลอร์ (Tyler Ralph W., 2009) ให้หลกัการและเหตุผลในการสร้างหลกัสูตรเรียกวา่ 
"Tyler's Rationale" โดยใหห้ลกัเกณฑไ์วว้า่ควรจะตอบค าถามท่ีเป็นพื้นฐาน 4 ประการ ดงัน้ี  
 1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา (Educational 
Purposes) 
 2.  ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดั เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้(Educational Experiences) 
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 3.  ควรจะจดัประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร ท่ีจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
(Organization of Educational Experiences) 
 4.  ควรจะประเมินผลการเรียนอย่างไร จึงจะรู้ไดว้่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
(Evaluation) 
 

แนวคิดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist  
   Richard E. Mayer ไดเ้สนอแนวคิด Theory Designing Instruction for Constructivist 
Learning ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวคิดหลกัในการออกแบบการเรียนการสอน ดงัน้ี  
  Mayer (1999) การเรียนรู้คอนสตรัคติวิสท ์เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนสร้างความรู้ของตนเอง 
โดยผา่นเน้ือหาท่ีพวกเขาน าเสนอจากการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นความสามารถผูเ้รียน
และใช้ความหลากหลายของกระบวนการทางความคิดในระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้ การเรียนรู้  
คอนสตรัคติวิสท์ข้ึนอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู ้เ รียนมากกว่า  พฤติกรรมของผู ้เ รียน 
Constructivist ตอ้งการท่ีจะรู้โดยมีสองหนทางคือ เกิดการเรียนรู้ไดม้ากเท่าไหร่ และอะไรท่ีท าให้
เกิดการเรียนรู้โดยท่ีน าเสนอเป็นตารางเก่ียวกบัแนวคิด  Mayer's Three Views of Learning ไวด้งั
แสดงในตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11  แสดงแนวคิดการเรียนรู้ Mayer's Three Views of Learning 
  

Learning as Response 
Strengthening 

(การเรียนรู้ขณะท่ีการ
ตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ) 

Learning as Knowledge 
Acquisition 

(การเรียนรู้ขณะท่ีมีการ
แสวงหาความรู้) 

Learning as Knowledge 
Construction 

(การเรียนรู้ขณะท่ีมีการสร้าง
ความรู้) 

1. การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจะอ่อนแอ
หรือเขม้แขง็  เกิดจากการเช่ือมโยง
กนัระหวา่งส่ิงเร้าและการ
ตอบสนอง 

1. การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือมีขอ้มูล
ใหม่และจะถูกเก็บอยูใ่น
หน่วยความจ าระยะยาว 

1. การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนอยา่ง 
แขง็ขนัสร้างการแทนความรู้ใน
หน่วยความจ าจากงานท่ีท า 

2. บทบาทของผูเ้รียน: ปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนจากการใหร้างวลัและ 
การลงโทษ 

2. บทบาทของผูเ้รียน: รับและ 
ประมวลผลขอ้มูล 

2. บทบาทของผูเ้รียน: ผูผ้ลิตจาก 
การลงมือท า 

3. บทบาทของครู: ใหร้างวลัและ
การลงโทษ 

3. บทบาทของครู: น าเสนอ 
ขอ้มูลโดยการบรรยายหรือต ารา 

3. บทบาทของครู: คู่มือองคค์วามรู้ 
ใหค้  าแนะน าและการสร้าง
แบบจ าลองในงานวชิาการท่ีแทจ้ริง  
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ตารางท่ี 11  แสดงแนวคิดการเรียนรู้ Mayer's Three Views of Learning  (ต่อ) 
  

Learning as Response 
Strengthening 

(การเรียนรู้ขณะท่ีการ
ตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ) 

Learning as Knowledge 
Acquisition 

(การเรียนรู้ขณะท่ีมีการ
แสวงหาความรู้) 

Learning as Knowledge 
Construction 

(การเรียนรู้ขณะท่ีมีการสร้าง
ความรู้) 

4. ฟังกช์ัน่การเรียนการสอน: 
สร้างกลไกในการกระตุน้
พฤติกรรมโดยการเร้า ตอบสนอง 
สะทอ้นกลบั; การฝึกฝนและ 
ฝึกปฏิบติั 

4. ฟังกช์ัน่การเรียนการสอน: 
 น าเสนอและส่งขอ้มูลโดยตรง
จากครูหรือต าราเรียนใหผู้เ้รียน 

4. ฟังกช์ัน่การเรียนการสอน 
เพื่อสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีความหมาย
ระหวา่งผูเ้รียนและวสัดุการศึกษา
และเพื่ออ านวยความสะดวกใน
กระบวนการเรียนรู้ของการเลือก
การจดัระเบียบและบูรณาการขอ้มูล 

5. มุ่งเนน้การเรียนรู้ท่องจ าในส่ิงท่ี
จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนหรือขอ้มูลในหน่วยความจ า
ของพวกเขา 

5. มุ่งเนน้การเรียนรู้ท่องจ าใน 
ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับพฤติกรรม
ของผูเ้รียนหรือขอ้มูลใน
หน่วยความจ าของพวกเขา 

5. มุ่งเนน้การเรียนรู้สร้างสรรค ์ 
การเรียนรู้การใชง้านท่ีผูเ้รียนมีและ
ใชค้วามหลากหลายของ
กระบวนการเรียนรู้ในระหวา่ง
ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 

 การสร้างองค์ความรู้ (เขา้ใจ) ผ่านการเรียนการสอนโดยตรงมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ     
เพื่อใชก้บัการเรียนรู้ตามต าราการบรรยาย และสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
พฤติกรรม (ควบคุม) การออกแบบการเรียนการสอนควรหาทางท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนท่ีจะเกิด
กระบวนการคิดงานมากกว่าท่ีจะมุ่งเน้นแต่เพียงในการส่งเสริมกิจกรรมทางพฤติกรรมการเรียน  
การสอนควรจะไดรั้บการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผูอ่้านแจง้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ เขา้ใจว่าเน้ือหา    
ท่ีเหมาะนั้นควรอยู่ด้วยกนั และดูว่าเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความรู้เดิม ส าหรับการสร้างองค์ความรู้ 
Mayer ไดเ้สนอแนวทางไวด้งัน้ี 
 1.  การทดสอบความจ า: ประเมินจากเน้ือหาท่ีน าเสนอ ผูเ้รียนสามารถจ า รวมถึง       
การทดสอบความจ า และการรับรู้ 
 2.  การทดสอบการส่งผา่น: จ  าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากสถานการณ์ใหม่ 
 3.  ปัญหาการถ่ายโอนการแก้ไข: เกิดข้ึนเม่ือบุคคลใช้การแก้ปัญหาแต่เดิมมาเป็น
ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาใหม่ มีองคป์ระกอบดว้ยกนั 3 ขอ้ คือ 
   3.1  Skill: หมายถึง กระบวนการทางปัญญาส่วนประกอบเช่นการเลือกการจดั
ระเบียบและการ บูรณาการขอ้มูล 
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   3.2  Meta Skill: หมายถึง กระบวนการอภิปัญญา และการก ากบัดูแลตนเองส าหรับ
การวางแผน การเตรียมการ และการตรวจสอบ 
    3.3  Will: หมายถึง แง่มุมท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ และทศันคติของการเรียนรู้ 
 Mayer ไดเ้สนอรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ไวท่ี้เรียกว่า SOI Model of Learning             
3 แนวทางของกระบวนการทางปัญญาในการสร้างความรู้ วธีิการดงักล่าวน้ีมีขอ้เสนอแนะ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 ขอ้เสนอแนะการสร้างองคค์วามรู้ไวท่ี้เรียกวา่ SOI Model of Learning 
 

แนวทางท่ี 1 การเลือกขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง (Selecting 
Relevant Information) 

แนวทางท่ี 2 การจดัการ
ขอ้มูลท่ีเขา้มา (Organization 

Incoming Information) 

แนวทางท่ี 3 การบูรณาการขอ้มูล
ท่ีเขา้มา (Integrating Incoming 

Information) 
Select Material: 
Help Learners to Focus on the 
Relevant Piece of Information 
(เลือกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ: 
ช่วยใหผู้เ้รียนมุ่งเนน้ไปท่ี
ช้ินส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล) 

Organize Material: 
Help to Organize the Incoming 
Information into a Coherent 
Representation 
(จดัระเบียบวสัดุ: ช่วยใหก้ารจดั
ระเบียบขอ้มูลท่ีเขา้มาเป็น
ตวัแทนใหส้อดคลอ้งกนั) 

Integrate Material: 
Help Learners to Activate and Use 
Prior Knowledge and to Activate and 
Coordinate Multiple Representations 
of the Materials 
(บูรณาการส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ:  
ช่วยกระตุน้ผูเ้รียนในการใชค้วามรู้ท่ีมี
มาก่อนและกระตุน้โดยใชค้วาม
หลากหลายของการเป็นตวัแทน
เคร่ืองมือท างานไปพร้อมกนั) 

เนน้ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับ
ผูเ้รียน: โดยใชเ้ทคนิค 
การออกแบบท่ีแตกต่างกนั
ขอ้ความเช่นตวัหนา, หวัขอ้ 
ฯลฯ  
ใชว้ตัถุประสงคก์ารเรียน 
การสอนหรือค าถามเพ่ิมเติม 
จดัหาใจความสรุปให ้ 
ขจดัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง:  
ความกระชบั 

โครงสร้างของขอ้ความ: 
เปรียบเทียบ, การจดัแบ่ง
ประเภท, การแจกแจง,ลกัษณะ
ทัว่ไปและสาเหต-ุผลกระทบ  
โครงร่าง  
ส่วนหวัขอ้  
ค าช้ีหรือค าท่ีบ่งบอก  
เป็นตวัแทนโดยใชภ้าพกราฟิก 

1. การจดัมโนทศัน์ล่วงหนา้ 
2. การใหต้วัอยา่งประกอบกบัค า
บรรยายใตภ้าพ 
3. ภาพเคล่ือนไหวพร้อมกบัค าบรรยาย 
4. ตวัอยา่งงานท่ีออกมา 
5. ค  าถามซบัซอ้น 
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แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้       
 ส าหรับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์มาประกอบ
กับรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสรัคติวิส ผู ้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้              
ดว้ยแบบจ าลอง John Biggs’ 3-P model บิกกส์ (Biggs, 2003) ไดเ้สนอแนวคิดแบบจ าลอง 3P 
ประกอบดว้ย Presage-Process-Product ดงัแสดงในภาพท่ี 10 
 

 
  

ภาพท่ี 10   John Biggs’ 3-P model  
ท่ีมา:  Biggs, J. (2003). From theory to practice: A cognitive systems approach. Higher Education Research & 
Development. Accessed August 2. Available from http://dx.doi.org/10.1080/0729436930120107 
 

 จากภาพรายละเอียดมีดงัน้ี 
 1.  การท านาย (Presage) ในลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีอยูก่่อนท่ีจะมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้นั้น และบริบทการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน่ และการเรียนการสอนท่ีแสดงให้เห็น
ผลงานการเรียนรู้ โดยเนน้กิจกรรมท่ีสร้างการเรียนรู้ โดยวเิคราะห์ วตัถุประสงค ์โครงสร้างรายวิชา 
สภาพพื้นฐานเก่ียวกบัผูเ้รียน รูปแบบการสอน และการประเมิน เพื่อให้เกิดผลงานในการสะทอ้น
การเรียนรู้ 
 2.  การพฒันาต่อเน่ือง (Process) โดยนกัศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการกิจกรรม 
และผลิตภณัฑท่ี์เป็นผลการเรียนรู้ของนกัเรียน บ๊ิกส์ ช้ีให้เห็นวา่ ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดมีความซบัซ้อน
จากพวกเขาท างานในการปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ  
 3.  ผลการเรียนรู้ (Product) ทั้งทกัษะการเรียนรู้ การใชง้าน ผลการสะทอ้นการเรียนรู้
จากผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 จากการศึกษาแนวคิดขา้งตน้สามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นการออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ แนวคิดการออกแบบส าหรับการเรียนรู้ (ICA Design for learning) หรือ ICA 
Model น ามาสรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13   แสดงการวเิคราะห์และสังเคราะห์เป็นการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ แนวคิด 
 การออกแบบส าหรับการเรียนรู้ (ICA Design for Learning) 
 

เจา้ของ
แนวคิด 

ขั้นตอนออกแบบการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

Richard E. 
Mayer 

(SOI MODEL) 

 
การเลือกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การจดัการขอ้มูลท่ีเขา้มา 

 
การรวบรวมขอ้มูล 

Biggs’ 3-P    
model 

 
ส่ิงท่ีบ่งบอก 

 
กระบวนการ 

 
ช้ินงาน 

 Tyler Ralph 
 

วตัถุประสงค์
ทางการศึกษา 

ประสบการณ์
ดา้นการศึกษา 

การจดัเน้ือหาทาง 
การศึกษา 

การประเมินผล 

ICA MODEL ระบุส่ิงท่ีตอ้งการจะเรียนรู้ ร่วมมือเรียนรู้ ประเมินผล 
 1. ก าหนดความรู้ 1. รับรู้และก าหนดส่ิงท่ีจะ

เรียนรู้ร่วมกนั  
1. การน าเสนอผลงาน 

 2. ก าหนดการปฏิบติั 2. ใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้  2. ประเมินและ
ปรับปรุงแต่งความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั
(โดยน านวตักรรม 
มาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอน
ทางเทคโนโลย)ี 

  3. ผลจากการเรียนรู้   

  
 ผูว้จิยัไดร่้างออกแบบการเรียนรู้เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอนส าหรับหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  ขั้นตอนการปฏิบติัการ
ของ ICA Model ผูว้จิยัสรุปเป็นตารางท่ี 1 เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจดงัแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 ความหมายและขั้นตอนการปฏิบติัการของ ICA Model 
 

ส่วนท่ี 1 Identify needs for Learning: 
ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค,์ 

การปฏิบติั,กลยทุธ์และความรู้สึก 
หลงัการเรียนรู้และระดบัคุณภาพ 

ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning:   
การท างานร่วมกนัในการเรียนรู้

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 

ส่วนท่ี 3 Assessment:   
ประเมินการปฏิบติั 

1.1  Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ 
ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบั
คุณภาพ 

2.1 Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ 
เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้โดก าหนดให้
เป็นภาระงาน (Task) โดยกระบวนการกลุ่ม 

3.1 Present: การน า 
เสนอผลงานนวตักรรม
ท่ีไดรั้บการเรียนรู้ 

1.2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียน
ตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 

2.2 Strategic: ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียน
เลือกกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป็นงาน (Job) 
2.3 Body of Knowledge:  
ขั้นความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียน
คิดเป็นโครงงาน (Project) 

3.2 Evaluate and 
improve the feedback: 
ประเมินและปรับแต่ง
ความรู้ตามขอ้มูล
ยอ้นกลบั  (โดยน า
ขอ้ผิดพลาดจาก
นวตักรรมมาปรับปรุง
เป็นกระบวนการ
ขั้นตอนทาง
เทคโนโลย)ี 

 
 ผู ้วิจ ัยได้น าแนวคิดทั้ งหมดมาร่างออกแบบการเรียนรู้และจัดแบ่งเ น้ือหาและ             
การประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    68 

ตารางท่ี 15   แสดงการออกแบบการเรียนรู้และจดัแบ่งเน้ือหาและการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ 
 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

 
 จากการออกแบบเน้ือหาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICA) ร่วมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ เม่ือน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองรูปแบบการจดัการเรียนรู้
หลกัสูตรตามมาตรฐานตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICA) ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 11  แบบจ าลองรูปแบบการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                 และการส่ือสาร (ICA) 
 

 จากภาพท่ี 11 วงกลมดา้นนอกหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงการศึกษาตลอดชีวิตมี
หลกัการส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 1) การเรียนเพื่อรู้  2) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง 3) การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั และ 4) การเรียนรู้เพื่อชีวติ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดมาปรับแบ่งออกเป็นสามส่วน 

รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด ICA MODEL:  Course  Topics 
Learning Goal:  

1. I: (Identify needs for 
Learning) 

2. C: (Collaborative Learning) 3. A: (Assessment) 

1.1  ก าหนดความรู้ 
(Knowledge) 
1.2  ก าหนดการปฏิบติั (Do) 

2.1  รับรู้และก าหนดส่ิงท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนั (Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ (Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้  
(Affective) 

3.1 การน าเสนอผลงาน (Present) 
3.2 ประเมินและปรับปรุงแตง่ความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั (โดยน า
นวตักรรมมาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอนทางเทคโนโลย)ี 
(Evaluate and Improve the Feedback) 
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 ส่วนท่ี 1 Identify Needs for Learning หมายถึง การระบุความตอ้งการส าหรับการ
เรียนรู้วา่ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนรู้อะไร ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบัคุณภาพ  
 2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 

 ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้โดย
ก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน (Task)  
 2. Strategic: ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนเลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป็นงาน (Job)  
 3. Affective: ขั้นความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเป็นโครงงาน (Project) 
 ส่วนท่ี 3 Assessment หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การน าเสนอผลงาน: นวตักรรมท่ีไดจ้ากโครงงาน 

 2. ประเมินและปรับแต่งความรู้ตามขอ้มูลยอ้นกลบั: โดยน านวตักรรมมาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอนทางเทคโนโลย ี
 จากการใหค้วามหมายของแบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานตามมาตรฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICA) สามารถสรุปเป็นตารางเพื่อน าไปใช้ในการพฒันา
ผูเ้รียนไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 16 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพ 
 ครู (ICA) และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA 
 

หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (ICA) และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA 
รูปแบบการเรียนรู้ Information Technology and 

Communication  
หน่วยท่ี 1  

เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

 Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 

การรู้คอมพิวเตอร์ 
  
 

Assessment for IT 
Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินส าหรับ
วธีิการแกปั้ญหาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

I : Identify Needs for 
Learning 
 1.1  ก าหนดความรู้    
(Knowledge) 
1.2  ก าหนด 
การปฏิบติั (Do) 

เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศ 
เพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ
การคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการคน้คืน 

เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

 

เน้ือหา  
1. การประเมิน
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
2. การประยกุต์
เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในการจดั 
การเรียนรู้       

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนด
ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

C: (Collaborative Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ร่วมกนั (Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ (Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ (Body 
of Knowledge) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนด 
ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ (Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนด 
ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอ
ผลงาน (Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 
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การวดัผลประเมินผลตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

 

แนวคิดการจัดกจิกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้  
 แนวคิด Marzano’s Taxonomy  
  ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ Marzano’s Taxonomy ในการสร้างเกณฑ์
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชเ้คร่ืองมือ Rubric scores มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี 17  แสดงแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ Marzano’s Taxonomy 
 

Marzano’s Taxonomy – Useful Verbs 
Recognize (รับรู้): รับรู้ (จากรายการ), เลือก (จากรายการ), ระบุ (จากรายการ), ตรวจสอบ (จริง/
เท็จ) 

Retrieval 
 

Recall (การระลึกได)้: ช่ือ, รายการ, อธิบาย, บอกกล่าว, ระบุ ใคร, ท่ีไหน หรือเม่ือไหร่, อธิบายส่ิงท่ี 
Executing (การด าเนินการ): การใชง้าน, แสดงใหเ้ห็นถึง, แสดง, Make, ร่าง, ท าใหส้มบูรณ์ 
Integrating (การบูรณาการ): สรุป, การแปลความหมาย, อธิบาย ในส่วนท่ีส าคญัของ, อธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง, อธิบายวธีิการท่ี, อธิบายถึงวธีิการ หรือท าไม, อธิบาย ผลกระทบ 

Comprehension 

Symbolizing (สญัลกัษณ์): รูปแบบ การใชง้าน, ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์, แสดงถึง, เป็นตวัแทนของ, วาด, 
การแสดงตวัอยา่ง, การแสดง, แผนภาพ, แผนภูมิ 
Matching (การจบัคู)่: เปรียบเทียบความคมชดั, จดัหมวดหมู่, ชนิด, แตกต่างกนั, แยกแยะ, จ าแนก
ความแตกต่าง, สร้างการเปรียบเทียบหรืออปุมา 

Analysis 

Classifying (การจ าแนกประเภท): การจ าแนก, จดัระเบียบ, การจดัเรียง, ระบุ ประเภทท่ีแตกต่างกนั 
หรือประเภท, ระบุประเภทท่ีกวา้งข้ึน 
Analyzing Errors (การวเิคราะห์ ขอ้ผิดพลาด): แกไ้ข, ทบทวน, ระบุขอ้ผดิพลาด หรือปัญหา, 
ประเมิน, ระบุปัญหา หรือความเขา้ใจผิด, ประเมิน, ค าวจิารณ์, การวนิิจฉยั 
Generalizing (การสรุป): ขอ้สรุปแบบฟอร์ม, สร้างหลกัการทัว่ไป หรือ กฎ, ติดตาม การพฒันาของ
, พดูคุย, ส่ิงท่ีสามารถวาดจากขอ้สรุป, การหาขอ้สรุปส่ิงท่ีสามารถท าได ้
Specifying (ระบุ): ตรวจ และปกป้อง, คาดการณ์, ส่ิงท่ีจะ ตอ้งเกิดข้ึน, พฒันาขอ้พิสูจน์ส าหรับ, 
ตดัสิน, ภายใตเ้ง่ือนไข, ไดข้อ้สรุป 
Decision Making (การตดัสินใจ): เลือกตามทางเลือกท่ีดีท่ีสุด, ซ่ึง ต่อไปน้ี จะ ดีท่ีสุด, ส่ิงท่ีเป็น  
วธีิท่ีดีท่ีสุด, ตดัสินใจ, ซ่ึงของเหล่าน้ีเป็นท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Knowledge 
Utilization Problem Solving (การแกปั้ญหา): แก,้ ปรับ, พฒันากลยทุธ์, แผนภาพท่ีเป็นทางออก, วธีิท่ีคุณจะ 

เอาชนะ, วธีิท่ีคุณจะบรรลุเป้าหมายของคุณภายใตเ้ง่ือนไขเหล่าน้ี 
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ตารางท่ี 17  แสดงแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ Marzano’s Taxonomy  (ต่อ) 
 

Marzano’s Taxonomy – Useful Verbs 
Experimenting (ท าการทดลอง): การทดลอง, สร้าง และ การทดสอบ, การทดสอบ ความคิดท่ีวา่,  
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถา้, วธีิท่ีคุณจะทดสอบวา่, วธีิน้ีสามารถ อธิบาย, วธีิการท่ีคุณจะตรวจสอบวา่, ข้ึนอยู่
กบั การทดลอง ส่ิงท่ีสามารถท่ีคาดการณ์ไว ้

Knowledge 
Utilization 

Investigating (การสืบสวน):  ตรวจสอบ, การวจิยั, คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั, การน ามาจดัวาง, วธีิการ
และเหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเพราะเหตใุด, อะไรจะเกิดข้ึนถา้, มีอะไรท่ีแตกต่างกนัของคุณสมบติั 

 

 จากแนวคิดของ Marzano’s Taxonomy ของ Robert J. Marzano ซ่ึง Marzano ไดน้ ามา
ออกแบบกิจกรรมดว้ยกนั 4 ระดบัเรียกวา่ Depth of Knowledge (DOK) Levels เพื่อทิศทางท่ีชดัเจน
ของประสิทธิภาพการท างาน และเป็นแนวทางในการสร้างการวดัการประเมิน โดยมีรายละเอียด   
ดงัแสดงในตารางท่ี 18 
 

ตารางท่ี 18  แสดงแนวคิดออกแบบกิจกรรมแบบ Depth of Knowledge (DOK) Levels 
 

Level One: Recall จดัเรียง, ค านวณ, การวาดเคร่ืองหมายแสดง, ระบุ, รายช่ือ, รับรู้, การใช,้ การอา้งอิง,  
ป้ายแบ่ง, ประเภท, แสดงตวัอยา่ง, จงัหวะ (ค าประพนัธ์), ท่อง, บอกกล่าว, เล่า,  
จดัระเบียบ, ท าซ ้ า, ระลึกได,้ ตั้งช่ือ, รายงาน, ใคร อะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน ท าไม 

Level two: 
Skill/Concept 

อนุมาน, แบ่งหมวดหมู่, รวบรวมและแสดง, ท่ีเก่ียวขอ้ง, เปรียบเทียบ, ประมาณ, ระบุ
รูปแบบ, จดัระเบียบ, สร้าง, การปรับเปล่ียน, กราฟ, ท านาย, การตีความ, ความแตกต่าง, 
การใชบ้ทบาท, สภาพแวดลอ้ม, ตรวจพินิจ, สรุป, แสดง, สาเหตุ/ผลกระทบ, การแยก, 
จ าแนก 

Level Three: 
Strategic 
Thinking 

การใชแ้นวคิดการแกปั้ญหาไม่ประจ า, อธิบายปรากฏการณ์ในแง่ของแนวคิด, 
เปรียบเทียบ, แกไ้ขบอก, ประเมิน, วจิารณ์, พฒันาโตแ้ยง้ตรรกะ, สร้าง, ก าหนด, วาด
ขอ้สรุป, สมมติฐาน, อา้งหลกัฐาน, ตรวจสอบ, ความแตกต่าง 

Level Four: 
Extended 
Thinking 

วเิคราะห์, สร้าง, พิสูจน์, วจิารณ์, น าแนวคิดมาใช,้ สงัเคราะห์, การออกแบบ,  
การเช่ือมต่อ 

The Making of a Scale 
SCORE 4.0: นอกเหนือจาก คะแนน 3.0 ในเชิงลึก การหาขอ้สรุปและการใชง้านท่ีไปไกลกวา่ส่ิงท่ีไดรั้บ 
การสอน 
SCORE 3.0: ไม่มี ขอ้ผิดพลาด ท่ีส าคญั หรือการละเวน้ ใด ๆ เก่ียวกบั ขอ้มูลและ /หรือกระบวนการ  
(ง่ายหรือซบัซอ้น ) ท่ีไดรั้บการสอนอยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 18  แสดงแนวคิดออกแบบกิจกรรมแบบ Depth of Knowledge (DOK) Levels  (ต่อ) 
 

SCORE 2.0: ไม่มี ขอ้ผิดพลาดท่ีส าคญั หรือการละเวน้เก่ียวกบัรายละเอียดท่ีเรียบง่าย และกระบวนการ  
ท่ีส าคญั แต่ขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้เร่ืองท่ีซบัซอ้นมากข้ึนของความคิดและกระบวนการ 
SCORE 1.0: ดว้ยความช่วยเหลือความเขา้ใจบางส่วนของรายละเอียดและกระบวนการบางส่วนของความคิด 
ท่ีซบัซอ้นมากข้ึนรวมถึงกระบวนการ 
SCORE 0.0: แมจ้ะมีความช่วยเหลือ แต่ไม่แสดงความเขา้ใจหรือทกัษะแสดงใหเ้ห็นถึง 

 
 แนวคิด Bloom’s Digital Taxonomy  
 ผูว้จิยัน าแนวคิด Bloom’s Digital Taxonomy ของ Andrew Churches มาก าหนดเกณฑ์
การประเมินกบัแนวคิด Depth of Knowledge (DOK) Levels ของ Mazarno เพื่อทิศทางท่ีชดัเจนของ
การก าหนดกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงใน ภาพท่ี 12 
 

 
       
ภาพท่ี 12   Bloom's Revised Digital Taxonomy Map  
ท่ีมา: Andrew, Churches. (2001). Bloom's Digital Taxonomy : Mind map of Bloom's Revised Digital Taxonomy. 
Accessed July 9. Available from http://burtonslifelearning.pbworks.com/f/BloomDigitalTaxonomy2001.pdf  
 
 

http://burtonslifelearning.pbworks.com/f/BloomDigitalTaxonomy2001.pdf
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 Anderson and Krathwohl's Taxonomy  
  Remembering 
 1.  ขั้นความจ า: การเรียกคืน, สามารถระลึกไดห้รือระลึกถึงความรู้จากความทรงจ า 
ดงันั้นขั้นความจ าคือเม่ือความทรงจ าคือการคุน้เคยกบัการให้ค  านิยาม, ขอ้เท็จจริงหรือแสดงรายการ
,การท่องจ าหรือเรียกช่ือส่ิงของ 
  ในยุคดิจิตอลท่ีมีขอ้มูลท่ีหลากหลายเราไม่ไดค้าดหวงัให้นกัเรียนจดจ าขอ้เท็จจริง
หรือรูปภาพ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ นกัเรียนสามารถใชว้ิธีการแบบดิจิตอลท่ีจะหา, บนัทึก, จดัระเบียบ, 
จดัการและดึงขอ้มูลทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีพวกเขาตอ้งการ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
แหล่งก าเนิดความรู้และขอ้มูล ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Bullet Pointing - น่ีคือส่ิงท่ีคลา้ยกบัขั้นความจ าเก่ียวกบัการท ารายการแต่ท าใน
รูปแบบดิจิตอล 
                       Highlighting - น่ีคือกุญแจท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท่ีจะกระตุน้ผูเ้รียนโดย
การเนน้ค าส าคญัและวลีเป็นเทคนิคท่ีช่วยใหร้ะลึกได ้
                        Bookmarking or Favouriting – ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีนกัเรียนท าเคร่ืองหมายหลงัจากเขา้   
เวบ็ไซด,์ แหล่งทรัพยากรและไฟลจ์ากนั้นนกัเรียนสามารถจดัการส่ิงเหล่าน้ี 
  Social Networking - ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีประชาชนพฒันาเครือข่ายสังคมส าหรับเพื่อนและ
การรวมกลุ่มมนัจะหลอมและสร้างการเช่ือมต่อระหวา่งกลุ่มคนท่ีแตกต่างกนัและชอบรวมกลุ่มทาง
สังคมและเครือข่ายทางสังคมจากองคป์ระกอบน้ีส่ิงท่ีส าคญัคือความร่วมมือและการเช่ือมโยง 
  Social bookmarking - น่ีคือรูปแบบการเช่ือมต่อส าหรับกลุ่มทางสังคมท่ีมีความ
พิเศษเฉพาะหรือความนิยมชมชอบเฉพาะเร่ือง,มนัคือส่ิงท่ีจะพาเราขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้เพราะคุณ
สามารถท่ีจะดึงดูดความสนใจผูอ่ื้นดว้ยการ bookmarks และส่งต่อใหก้บัผูอ่ื้นได ้ส่ิงน้ีเป็นทกัษะการ
คิดระดบัสูงก็คือ ความร่วมมือและการแบ่งปันสามารถท าไดโ้ดยใชท้กัษะท่ีกล่าวมาน้ี น่ีคือรูปแบบ
ท่ีง่ายท่ีสุด และเป็นรูปแบบของเวบ็ไซด์ท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัรูปแบบ
เฉพาะเคร่ือง  
  Searching or “googling” - เคร่ืองมือคน้หาคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับนกัเรียน
ในการคน้ควา้ ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดส าหรับนกัเรียนคือการเลือกค าส าคญัหรือวลีเป็นพื้นฐานในการเขา้ถึง
ของเคร่ืองมือคน้หา ทกัษะน้ีไม่ไดค้น้หาส าหรับงานทุกประเภทท่ีเราตอ้งการหาหรือในระยะยาว  
  Key Terms - Remembering:  
  Recognising, Listing, Describing, Identifying, Retrieving, Naming, Locating, 
Finding, Bullet Pointing, Highlighting, Bookmarking, Social Networking, Social Bookmarking, 
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Favouriting/local Bookmarking, Searching, Googling  
 Understanding  
 2.  ขั้นเขา้ใจ: การสร้างความหมายจากชนิดของการท างานไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือภาพ  

ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยท่ีพวกเขาใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Advanced and Boolean Searching - น้ีเป็นความกา้วหน้าจากหมวดก่อนหนา้น้ี 
นกัเรียนตอ้งมีความลึกของความเขา้ใจท่ีจะสามารถสร้างปรับเปล่ียนและปรับแต่งการคน้หาเพื่อให้
เหมาะกบัความตอ้งการของพวกเขาในการคน้หา 
  Blog Journalling - น่ีคือความง่ายของการใช้งานส าหรับบล็อกเพียงแค่นกัเรียน 
“พูดคุย” “เขียน” หรือ “พิมพ”์ วารสารท่ีเฉพาะเจาะจงหรืองานในชีวิตประจ าวนั แสดงให้เห็นถึง
ความเขา้ใจพื้นฐานของรายงานการปฏิบติังาน บล็อกสามารถใช้ในการพฒันาความคิดระดบัท่ี
สูงข้ึนเม่ือน ามาใชส้ าหรับการอภิปรายและความร่วมมือ 
  Categorising and Tagging - การจดัหมวดหมู่แบบดิจิตอล - การจดัระเบียบและจดั
ประเภทไฟล์, เวบ็ไซตแ์ละอุปกรณ์ใชโ้ฟลเดอร์ท่ีใช้ Del.ico, เราและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั
นอกเหนือจากบุ๊คมาร์คท่ีง่าย ซ่ึงสามารถจัดโครงสร้างและก าหนดคุณสมบัติข้อมูลออนไลน์       
หน้าเว็บ การติดแถบป้ายบอกขอ้มูลและอ่ืน ๆ นักเรียนจะตอ้งสามารถเขา้ใจเน้ือหาของหน้าเว็บ
เพื่อใหส้ามารถติดแถบป้ายบอกขอ้มูล 
  Commenting and Annotating - ความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีมีอยูท่ี่ช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถแสดงความคิดเห็นและค าอธิบายในหนา้เวบ็, ไฟล์ PDF และเอกสารอ่ืน ๆ ผูใ้ชจ้ะไดพ้ฒันา
ความเข้าใจโดยเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บ น้ีจะคล้ายคลึงกบับนัทึกการเขียนท่ี
ละเอียดของคู่มือแต่อาจมีประสิทธิภาพมากข้ึนในขณะท่ีคุณสามารถเช่ือมโยงและจดัท าดชันีเหล่าน้ี 
  Subscribing – การลงช่ือขา้งต่อทา้ยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสามารถอ่านง่ายมากข้ึน 
การท่ีลงช่ือต่อทา้ยนั้นไม่ไดแ้สดงวา่พฒันาความเขา้ใจแต่กระบวนการอ่านและการทบทวนในส่ิงท่ี
เราเขียนต่อทา้ยจะน าไปสู่ความเขา้ใจมากข้ึน  
  Key Terms - Understanding:  

  Interpreting, Summarising, Inferring, Paraphrasing, Classifying, Comparing, 
Explaining, Exemplifying, Advanced Searching, Boolean Searching, Blog Journalling, Tagging, 
Categorising and Tagging, Commenting, Annotating, Subscribing 
 Applying 
 3.  ขั้นการน าไปใช้: การขยายไปสู่หรือการใชก้ระบวนการผ่านการด าเนินการหรือ 



    76 

การใช ้การประยกุตใ์ชท่ี้เก่ียวขอ้งและหมายถึงสถานการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้เคร่ืองมือท่ีถูกน ามาใชผ้า่นไป
ตามผลิตภณัฑ ์เช่น รูปแบบการน าเสนอการสัมภาษณ์และการจ าลอง 
  ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยท่ีพวกเขาใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Running and Operating - น้ีคือการเร่ิมตน้ของโปรแกรม มนัก าลงัท างานและการ
จดัการฮาร์ดแวร์และโปรแกรมเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายขั้นพื้นฐานหรือวตัถุประสงค ์
  Playing - การเกิดข้ึนของเกมเป็นโหมดของการศึกษาน าไปสู่การรวมอยู่ใน       
ภาคเรียน นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการเล่นหรือการใช้งานเกม/มีการแสดงความเขา้ใจใน
กระบวนการและการงานและการประยกุตใ์ชท้กัษะ  
  Uploading and Sharing - การอปัโหลดวตัถุไปยงัเวบ็ไซตแ์ละการแบ่งปันผา่นทาง
เวบ็ไซตเ์ช่น Flickr เป็นตน้ เป็นรูปแบบท่ีง่ายของการท างานร่วมกนัเพื่อส่งเสริมทกัษะท่ีสูงข้ึน  
  Hacking - การเจาะเขา้โปรแกรมตามรูปแบบท่ีเรียบง่ายของมนั จะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์
  Editing - ส่ือส่วนใหญ่,การตดัต่อเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของบรรณาธิการ 
  Key Terms-Applying:  

  Implementing, Carrying Out, Using, Executing, Running, Loading, Playing, 
Operating, Hacking, Uploading, Sharing, Editing 
 Analysing 
 4.  ขั้นการวิเคราะห์: การแยกวตัถุหรือแนวความคิด, ในส่วนการก าหนดวิธีการใน  
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์กบัส่วนหน่ึงส่วนใดหรือโครงสร้างทั้งหมดหรือวตัถุประสงค์, 
การกระท าของจิตรวมถึงความแตกต่างของการจัดระเบียบและคุณลักษณะเช่นเดียวกับ
ความสามารถในการแยกแยะความแตกต่างระหวา่งส่วนประกอบ 
ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยท่ีพวกเขาใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Mashing - การผสมคือการบูรณาการของแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ ตวัเป็นทรัพยากร
เดียว การผสมขอ้มูลน้ีเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น  
  Linking - น่ีคือการจดัตั้งและการสร้างการเช่ือมโยงทั้งภายในและภายนอกของ
เอกสารและหนา้เวบ็ 
  Reverse-engineering - น้ีจะคล้ายกบัการขจดัโครงสร้าง มนัเก่ียวขอ้งกบัการ
ถอดรหสัมกัจะมีความหมายเชิงลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน้ี 
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  Cracking - การเรียกร้องการถอดรหสัส าหรับนกัถอดรหสัจะท าให้เกิดความเขา้ใจ
และการปฏิบติัจากการน าไปใชห้รือการเร่ิมตน้ระบบจากการถอดรหสั,ในการวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดแขง็และใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ี 
  Key Terms-Analysing: 
  Comparing, Organising, Deconstructing, Attributing, Outlining, Finding, 
Structuring, Integrating, Mashing, Linking, Reverse-engineering, Cracking, Mind-mapping. 
 Evaluating 
 5.  ขั้นการประเมิน: การตดัสินตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีผา่นการตรวจสอบและบท
วจิารณ์ ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยท่ีพวกเขาใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Blog/vlog Commenting and Reflecting - การวิจารณ์ท่ีสร้างสรรคแ์ละการปฏิบติัท่ี
สะทอ้นมกัจะอ านวยความสะดวกโดยใชบ้ล็อกและบล็อกวิดีโอ นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ตอบกลบัโพสตท่ี์มีการประเมินวสัดุในบริบท 
  Posting - การโพสตค์วามคิดเห็นท่ีบล็อกกระดานสนทนาอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็นเป็นองคป์ระกอบในชีวติประจ าวนัของนกัเรียน การโพสตท่ี์ดีเช่นความคิดเห็นท่ีดีไม่ไดต้อบ
ง่ายในหน่ึงบรรทดัแต่พวกเขามีโครงสร้างและสร้างข้ึนมาเพื่อประเมินหวัขอ้หรือแนวคิด 
  Moderating - น่ีคือการประเมินผลระดบัสูง, ผูดู้แลตอ้งมีความสามารถท่ีจะ
ประเมินผลการโพสต์หรือความคิดเห็นจากความหลากหลายของมุมมองการประเมินความคุม้ค่า
ของค่านิยมและความเหมาะสม 
  Collaborating and Networking - การท างานร่วมกนัเป็นคุณลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนของ
การศึกษา โดยมุ่งเน้นไปท่ีการส่ือสารการท างานร่วมกันท่ีน าไปสู่ปัญญาเป็นลักษณะส าคัญ        
การท างานร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินจุดแข็งและความสามารถของ
ผูเ้ขา้ร่วมการมีส่วนร่วมและการประเมินผลท่ีพวกเขาท า เครือข่ายเป็นคุณลกัษณะของการท างาน
ร่วมกนั, การติดต่อและการติดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางเครือข่ายของบริษทั  
  Testing (Alpha and Beta) - การทดสอบของการใชง้านกระบวนการและขั้นตอน
เป็นองค์ประกอบส าคญัในการพฒันาเคร่ืองมือ ผูท่ี้จะเป็นผูท้ดสอบท่ีมีประสิทธิภาพคุณต้องมี
ความสามารถในการวเิคราะห์วตัถุประสงคข์องเคร่ืองมือหรือกระบวนการส่ิงท่ีการท างานท่ีถูกตอ้ง
ควรจะเป็นและเป็นการท างานในปัจจุบนั 
   Validating - ความหลากหลายของขอ้มูลท่ีมีให ้นกัเรียนท าการรวบรวมแต่ขาดการ
ตรวจสอบขอ้มูลของตวันักเรียนเองโดยท่ีนักเรียนจะตอ้งสามารถท่ีจะตรวจสอบความจริงของ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลของพวกเขา และท าใหก้ารตดัสินใจเลือกขอ้มูลเหล่านั้น 
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  Key Terms-Evaluating: 
  Checking, Hypothesising, Critiquing, Experimenting, Judging, Testing, 

Detecting, Monitoring, (Blog/vlog) Commenting, Reviewing, Posting, Moderating, 
Collaborating, Networking, Reflecting, (Alpha and Beta) Testing, Validating. 
 Creating 
 6.  ขั้นสร้างสรรค:์ วางองคป์ระกอบร่วมกนัในรูปแบบทั้งเช่ือมโยงกนัหรือการท างาน; 
จดัระเบียบองคป์ระกอบในรูปแบบใหม่หรือโครงสร้างท่ีก่อใหเ้กิดการวางแผนหรือการผลิต  
ส่ิงท่ีเพิ่มเติมตามแบบดิจิตอลโดยท่ีพวกเขาใหเ้หตุผลดงัน้ี: 
  Programming - ไม่วา่จะเป็นการสร้างงานของตนเอง การเขียนโปรแกรมหรือการ
พฒันาเกมหรือการใช้งานมลัติมีเดียท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีโครงสร้างท่ี นักเรียนก าลงัสร้าง
โปรแกรมของตวัเองใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและเป้าหมายของพวกเขา 
  Filming, Animating, Videocasting, Podcasting, Mixing and Remixing - เหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้การเพิ่มข้ึนและความพร้อมของมลัติมีเดียและเคร่ืองมือมลัติมีเดียในการแกไ้ข 
นกัเรียนมกัจะจบัภาพ, สร้าง, ผสมและเรียบเรียงเน้ือหาท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีไม่ซ ้ ากนั 
  Directing and Producing – จากการก ากบัหรือการผลิตผลิตภณัฑ์ประสิทธิภาพ   
การท างานหรือการผลิตให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูง นักเรียนจะตอ้งมีวิสัยทศัน์
เขา้ใจองคป์ระกอบและการรวมกนัใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกนั 
  Publishing - ไม่วา่จะเป็นผา่นทางเวบ็หรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้นการเผยแพร่
ในขอ้ความส่ือไม่เพียงแต่เน้ือหาท่ีถูกตีพิมพ ์แต่กระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ ์อาจใช ้วิดีโอบล็อก 
- การผลิตของบล็อกวดีิโอ, บล็อกและวกิิพีเดีย - การสร้าง, การเพิ่มและปรับเปล่ียนเน้ือหาในวกิิ  
  Key Terms-Creating: 
            Designing, Constructing, Planning, Producing, Inventing, Devising, Making, 
Programming, Filming, Animating, Blogging, Video Blogging, Mixing, Remixing, Wiki-ing, 
Publishing, Videocasting, Podcasting, Directing/producing, Creating or Building Mash Ups 
 แนวคิด ICT Literacy   
 ในการสร้างเกณฑ์การประเมินคร้ังน้ี ผูว้ิจยัปรับแนวคิด ICT Literacy ของสถาบนั 
Educational Testing Service. ETS เป็นกรอบในการออกแบบเคร่ืองมือประเมินทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนกัศึกษาวชิาขีพครู ดงัแสดงในภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13   แนวคิด ICT Literacy ของสถาบนั Educational Testing Service, ETS 
ท่ีมา: Educational Testing Service. (2009). ICT Proficiencies Measure Both Cognitive and Technical Skills . Accessed 
June 9. Available from http://www.ets.org/Media/Tests/ICT_Literacy/pdf/ICT_Seven_Proficiencies.pdf 
 

 Define หมายถึง ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการระบุช่ือและท าหนา้ท่ีแทนอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ  
 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  

  การสร้างหัวขอ้งานวิจยัทางวิชาการเพื่อให้เหมาะสมกบัขอ้มูลโดยเฉพาะขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ 

  การถามหวัขอ้ท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่ายส าหรับขอ้มูลท่ีตอ้งการของลูกคา้  
  การกรอกในแผนท่ีแนวคิด 
 Access หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมและ/หรือการดึงข้อมูลใน

สภาพแวดลอ้มแบบดิจิตอล ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลดิจิตอลท่ี
น่าเช่ือถือและการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเหล่านั้น  

 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  คน้หาผา่นฐานขอ้มูลส าหรับขอ้มูล  
  การเรียกดูผา่นเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงขอ้มูล  
  การจดัเก็บขอ้มูลผา่นวธีิใชแ้บบออนไลน์  
  ดาวน์โหลดและติดตั้ง (จ าลอง) เคร่ืองเล่นวดีิโอ 
 Manage หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใ์ชรู้ปแบบขององคก์รท่ีมีอยูห่รือการ

จดัหมวดหมู่ขอ้มูลดิจิตอล ความสามารถน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัระเบียบขอ้มูลดิจิตอลท่ีมีอยูจ่ากแหล่ง
เดียวโดยใชรู้ปแบบขององคก์รท่ีมีอยูก่่อน รวมถึงความสามารถในการระบุรายการของแผนการของ
องคก์รท่ีมีอยูแ่ละเลือกวางแผนการท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านในปัจจุบนัและการวางแผนการใช ้  

 

http://www.ets.org/Media/Tests/ICT_Literacy/pdf/ICT_Seven_Proficiencies.pdf
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 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  การเรียงล าดบัอีเมลล์งในโฟลเดอร์ท่ีเหมาะสม  
  การสร้างตารางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับสองภาระงานท่ีมีความตอ้งการท่ีเขา้

กนัไม่ได ้ 
  ความสัมพนัธ์ของเอกสารโดยใชแ้ผนภูมิองคก์ร 

 Integrate หมายถึง  ความสามารถในการตีความและแสดงขอ้มูลดิจิตอล รวมถึง
ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสังเคราะห์ สรุปผล 
เปรียบเทียบและความคมชดัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดิจิตอลท่ีหลากหลาย  

 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  เปรียบเทียบความแตกต่างขอ้มูลจากหนา้เวบ็ในสเปรดชีต  
  สังเคราะห์ขอ้มูลจาก IMs ลงในเอกสารประมวลผลค า 
 Evaluate หมายถึง ความสามารถในการตดัสินใจระดบัขอ้มูลดิจิตอลเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของงานในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รวมถึง
ความสามารถในการตดัสินคุณภาพ, ความสัมพนัธ์, ผูร้อบรู้, มุมมอง/อคติ, การแพร่หลาย, ขอบเขต
และความถูกตอ้งของขอ้มูลดิจิตอล  

 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  การเลือกฐานขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดส าหรับขอ้มูลท่ีจ าเป็น  
  การก าหนดความเพียงพอ (หรือขาด) ของขอ้มูลในเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูลท่ีจ าเป็น 
  การจดัอนัดบัหนา้เวบ็ในแง่ของเกณฑข์องพวกเขาโดยการประชุม  
  การก าหนดความเก่ียวขอ้งของการโพสตบ์นกระดานสนทนาของเวบ็ 
 Create หมายถึง ความสามารถในการสร้างขอ้มูลโดยการปรับประยกุตใ์ชก้ารออกแบบ

หรือการประดิษฐข์อ้มูลในสภาพแวดลอ้มของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  การสร้างกราฟท่ีสนบัสนุนมุมมอง  
  เลือกขอ้ความและกราฟิกท่ีสนบัสนุนมุมมอง 
 Communicate หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในบริบทของใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับสภาพแวดลอ้ม รวมถึงความสามารถในการ
ขอ้มูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผูช้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้และการส่ือสารในสถานท่ี         
ท่ีเหมาะสม  

 



    81 

 กิจกรรมนกัศึกษารวมถึง  
  การจดัรูปแบบเอกสารการประมวลผลค า 
  แต่ง e-mail  
  การปรับตวัสไลดก์ารน าเสนอ 
 จากแนวคิดขา้งตน้สามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางในการสร้าง

เคร่ืองมือประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู        
ดงัแสดงในตารางท่ี 19 

 

ตารางท่ี 19  ผลการวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือประเมินทกัษะทาง 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

 

Depth of 
Knowledge 

(DOK) 
Levels, 

Marzano 

 
ระดบัท่ีหน่ึง: 
การระลึกได ้

 
ระดบัท่ีสอง: 

ทกัษะ/ความคิด
รวบยอด 

 
ระดบัท่ีสาม: 

กลยทุธ์ในการคิด 

 
ระดบัท่ีส่ี: 

ต่อยอดระดบัการคิด 

Bloom’s 
Digital 
Taxonomy 

 
จดจ า 

 
เขา้ใจ 

 
น าไปใช ้

 
สงัเคราะห์ 

 
ประเมิน 

 
สร้างสรรค ์

Educational 
Testing 
Service. 
ETS 

 
ระบุ 

 
เขา้ถึง 

 
จดัเก็บ 

 
รวบรวม 

 
ประเมิน 

 
สร้าง 

 
ส่ือสาร 

Rubrics score 1 2 3 4 
 

 จากตารางท่ี 19 ผูว้ิจยัจะใชเ้กณฑ์ Rubrics score ท่ีสังเคราะห์ข้ึนน้ีเป็นแนวทางในการ
ประเมินระดับคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดจากทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัแสดงในตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  สังเคราะห์ข้ึนน้ีเป็นแนวทางในการประเมินระดบัคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดจากทกัษะ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 0 

การเขา้ถึง
สารสนเทศและ
การคน้คืน
สารสนเทศใน
การน ามาจดัการ
เรียนรู้ 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของ
ค าคน้ โดยใช้
ตวัเช่ือมบูลีนใน
การเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและ
ท าการคน้คืน
สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดัและสาระ
แกนกลาง 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของ
ค าคน้ โดยใช้
ตวัเช่ือมบูลีนใน
การเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและ
ท าการคน้คืน
สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบั
ตวัช้ีวดั 

สามารถใชค้  า
ส าคญัในการ
เขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและ
ท าการคน้คืน
สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งสาระ
แกนกลาง 

สามารถใชค้  า
ทัว่ไปในการ
เขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและ
ท าการคน้คืน
สารสนเทศได ้

ไม่สามารถ 
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 

2. การจดัเก็บ
รวบรวม
สารสนเทศเพื่อ
การคน้คืน  

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดย
การสร้างเป็น
ไฟลง์านและใช้
ค  าส าคญัก าหนด
ช่ือพร้อมทั้ง
พรรณนา
สารสนเทศตาม
มาตรฐานของ
ส่ือแต่ละ
ประเภทเพ่ือง่าย
ต่อการคน้คืน 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดย
การสร้างเป็น
ไฟลง์านและ
ก าหนดช่ือพร้อม
ทั้งพรรณนา
สารสนเทศตาม
มาตรฐานของส่ือ
แต่ละประเภทได ้

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดย
การสร้างเป็น
ไฟลง์านและ
ก าหนดช่ือ
พร้อมทั้งระบุ
แหล่งท่ีมาได ้

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดย
การสร้างเป็น
ไฟล ์
งานและก าหนด
ช่ือได ้

ไม่สามารถ 
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 
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ตารางท่ี 20  สังเคราะห์ข้ึนน้ีเป็นแนวทางในการประเมินระดบัคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดจากทกัษะ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 0 

3. การประเมิน
สารสนเทศเพื่อ
การออกแบบการ
เรียนรู้ 
 

สารสนเทศท่ีคน้
คืนสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สารสนเทศท่ีคน้คืน
มีเน้ือหาครอบคลุม
ในเร่ืองท่ีตอ้งการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

สารสนเทศท่ีคน้
คืนมี
เอกสารอา้งอิง 
หรือแหล่งท่ีมา
น่าเช่ือถือ 

สารสนเทศ
ท่ีคน้คืนมี
ความเป็น
ปัจจุบนั  
 

ไม่สามารถ 
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 

4. การวเิคราะห์
สารสนเทศเพื่อ
การออกแบบการ
เรียนรู้ 
 

สามารถน า
สารสนเทศมา
วนิิจฉยัในการ
ออกแบบการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบแผนการ
สอนโดยน ามา
ใส่ในขั้นน า,  
ขั้นสอน,  
ขั้นสรุป 

สามารถน า
สารสนเทศมา
วนิิจฉยัในการ
ออกแบบการเรียนรู้
ในรูปแบบแผนการ
สอนขั้นใดขั้นหน่ึง 

สามารถจ าแนก
ประเภทและ
รูปลกัษณ์ของ
สารสนเทศให้
สอดคลอ้งใน
การน ามาใช้
ออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ 

สามารถ
คดัเลือก
สารสนเทศ 
ท่ีมี
ความส าคญั
หรือมี
เน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ี
ตอ้งการ
ออกแบบ
การเรียนรู้ 

ไม่สามารถ 
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 

5. การสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อ
การออกแบบการ
เรียนรู้ 

สร้างแผนการ
สอนท่ีใช้
แนวคิด 
Backward 
Design ร่วมกบั
สารสนเทศท่ี
ผา่น
กระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 
พร้อมการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 

สร้างแผนการสอน
ท่ีใชแ้นวคิด 
Backward Design 
ร่วมกบัสารสนเทศ
ท่ีผา่นกระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 

น าแนวคิด 
Backward 
Design มา
ออกแบบการ
เรียนรู้ร่วมกบั
สารสนเทศท่ี
ผา่น
กระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 

น า
สารสนเทศ
ท่ีผา่นการ
วเิคราะห์มา
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ใน
รูปแบบ
แผนการ
สอน 

ไม่สามารถ
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 
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ตารางท่ี 20  สังเคราะห์ข้ึนน้ีเป็นแนวทางในการประเมินระดบัคุณภาพช้ินงานท่ีเกิดจากทกัษะ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 0 

6. การประยกุต์
เคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร (Web 
2.0) ในการ
จดัการเรียนรู้ 
 

สามารถจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

สามารถน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชเ้ป็น
แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมได ้

สามารถน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสาร
กบัผูส้อน 

สามารถ
วางแผนใน
การน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
ส่ือสารมา
ใชใ้นการ
จดัการ
เรียนรู้ได ้

ไม่สามารถ
ปฏิบติัได/้ 
ไม่ปฏิบติั 

 

 
 เกณฑใ์นการพิจารณา 
  4 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
  3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
  2 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
  0 หมายถึง ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
 เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัทกัษะเป็นดงัน้ี 
  3.50 - 4.00 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
  2.50 - 3.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
  1.50 - 2.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  0.50 - 1.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
  0.00 - 0.49 ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
 

แนวคิดกระบวนการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

งานวิจยัการพฒันาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับครู ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดกระบวนการการพฒันาของ UNESCOเพื่อเป็นแนวทาง
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ในการพฒันามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู โดย UNESCO ได้ให้
แนวทางในการพฒันาตวัช้ีวดั ICT ดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 1 การนิยามตวัช้ีวดั 2 ขั้นตอนใน
การพฒันาตวัช้ีวดั 3 ขั้นตอน และการด าเนินงาน 4 เกณฑ ์ส าหรับการประเมินตวัช้ีวดั และ 5 วิธีการ
เก็บขอ้มูลตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 

การนิยามตัวช้ีวดั (Defining Indicators) 
 ในการศึกษาเพื่อประเมินตวัช้ีวดัจะถูกใช้เป็นหลกัฐาน ซ่ึงสามารถประเมินวสัดุ 
อุปกรณ์วิธีการ แผนงาน (Program) หรือโครงการ (Project) ตวัช้ีวดัเป็นกลไกในการวดั ซ่ึงนิยาม
แนวคิดในแง่ของการวดัขอ้มูลท่ีสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ได ้ ตวัช้ีวดัจะก าหนดขอ้มูลท่ี
จะตอ้งเก็บและช่วงเวลาในการจดัเก็บ 
 

ขั้นตอนในการพฒันาตัวช้ีวดั (Steps in Developing Indicators) 
 ในการพฒันาตวัช้ีวดัท่ีดี ผูว้ดัจ  าเป็นจะตอ้งมีภาพท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการผลสัมฤทธ์ิอะไร
และจะวดัอย่างไร ส่ิงจ าเป็นล าดบัแรกส าหรับการพฒันาตวัช้ีวดั ICT ท่ีเป็นระบบ คือก าหนด 
วตัถุประสงค์ ระบุผลลพัธ์และแนวคิดส าคญัของโครงการ ICT ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
แผนอยา่งเป็นระบบวธีิการพื้นฐานมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. ระบุวา่จะวดัอะไร 
 2. พฒันาตวัช้ีวดัท่ีจะน ามาทดลองวดั 
 3. ประเมินตวัช้ีวดัท่ีน ามาทดลองวดั โดยใชเ้กณฑค์วามเห็นพอ้งตรงกนั 

 4. คดัเลือกชุดตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีสุด 
 กระบวนการพฒันาตวัช้ีวดัรวมกิจกรรมท่ีหลากหลายไวด้ว้ยกนั เช่น การระดมสมอง 
การอภิปรายกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบันิยาม เป้าหมาย รวมถึงล าดบั
ความส าคญั ตวัช้ีวดัตอ้งอยู่บนขอ้ก าหนดท่ีว่าอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการแสดงของค่าหรือส่ิงท่ี
ตอ้งการ ดงันั้นจึงมีความส าคญัท่ีนกัวิจยัและนกัประเมินจะตอ้งศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในการพฒันาตวัช้ีวดั เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าขอ้มูลท่ีเก็บได้จะตอบสนองกบัสารสนเทศท่ี
ตอ้งการ 
 

ขั้นตอนและการด าเนินงาน (The Action Required in Each Step)  
 ขั้นตอนและการด าเนินงานพฒันาตวัช้ีวดั ICT ดา้นการศึกษา ซ่ึง UNESCO ไดแ้นะน า
ไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21  ขั้นตอนและการด าเนินงานการพฒันาตวัช้ีวดั ICT ดา้นการศึกษา 
 

ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1. ระบุ
แนวคิดท่ี
ตอ้งการวดั
โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่
วตัถุประสงค์
และผลลพัธ์ 

1. ทบทวนแนวคิดทั้งหมด วตัถุประสงค ์ผลและผลลพัธ์ท่ีระบุในแผนการด าเนินงานเพื่อท า
ความเขา้ใจและหาขอ้ตกลงร่วมกนั 
2. จะตอ้งมีความชดัเจนวา่ประเภทของการเปล่ียนแปลง  ท่ีตอ้งการ (สถานการณ์, สถานะ, 
เง่ือนไข ทศันคติ พฤติกรรม) ICT สามารถมีบทบาทอยา่งไรในการปฏิรูประบบการศึกษา
สถานศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงจากไม่มีการเขา้ถึง ICT เป็นสามารถเช่ือมต่อ วธีิการสอน 
มีการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงเน่ืองมาจาก ICTผูส้อนมีทศันคติท่ีดีข้ึนต่อการใช ้ICT ในการ
สอน การเรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสมัพนัธ์และมีการสะทอ้นมากข้ึน มีความชดัเจนวา่ ผลท่ีไดรั้บ
เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งสมบูรณ์ บางส่วนหรือไม่มีการเปล่ียนแปลง การน า ICT ไปใชใ้น
ทุกวชิาหรือในวชิาหลกัเพียงเพียงบางวชิา มีการน า ICT ไปใชใ้นทุกสถานศึกษาทัว่ประเทศ
หรือเฉพาะใสถานศึกษาน าร่องบางแห่งเท่านั้น เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา 
หรือทุกระดบัการศึกษา มีการน า ICT ไปใชเ้ป็นหน่ึงวชิาท่ีสอนหรือใชใ้นวชิาท่ีสอน 
3. ระบุสถานท่ีและเวลาท่ีคาดวา่การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน (กลุ่มเป้าหมายใด ท่ีไหน ใน
กรอบเวลาใด ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช้ีใหเ้ห็นหน่วยการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม) ผลจะเกิดข้ึนเฉพาะ
ในผูส้อนหรือผูเ้รียนหรือทั้งสองการเปล่ียนแปลงคาดวา่จะเกิดทัว่ทั้งประเทศหรือบางภูมิภาค
เฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาการเปล่ียนแปลงจะเร่ิมเห็นเฉพาะหลงัจากท่ี
โครงการเสร็จแลว้หรือระหวา่งการด าเนินการในระยะต่างๆของการด าเนินโครงการ 
4. ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมในโครงการและผลลพัธ์หรือวตัถุประสงค ์(ผลลพัธ์
หรือวตัถุประสงคเ์ป็นทางตรงหรือทางออ้ม) 

2. พฒันา
รายการ
ตวัช้ีวดัท่ี
เป็นไปได ้
(ตวัช้ีวดั
ทดลอง) 

1. พิจารณาตวัช้ีวดัทางเลือกท่ีเป็นไปไดส้ าหรับแต่ละแนวคิด วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์  
โดยไม่มีการจ ากดัใหไ้ดม้าซ่ึงรายการตวัช้ีวดัท่ีหลากหลายก่อนซ่ึงสามารถน ามาจดัล าดบั
ความส าคญัไดใ้นภายหลงั คุณลกัษณะท่ีตอ้งการวดัอนัหน่ึงอาจจะมีตวัช้ีวดัได ้3-5 ตวั 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการประเมินการพฒันาผูส้อน ตวัช้ีวดัท่ีควรน ามาพิจารณา อาจจะเป็นดงัน้ี 
1) จ านวนชัว่โมงท่ีผูส้อนไดรั้บการฝึกดา้น ICT 2) การฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นสูง 
3) อตัราส่วนระหวา่งผูส้อนต่อคอมพิวเตอร์ 4) การใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือ E-mail ของผูส้อน 
5) การใช ้ICT ในการสอนหรือพฒันาวธีิการสอน และ 6) ผลกระทบจากการใช ้ICT ต่อ
ความกา้วหนา้ของผูส้อน 
2. จดัใหมี้การระดมสมอง (Brainstorming Sessions) เพ่ือพฒันาตวัช้ีวดัท่ีมาจากความตอ้งการ
ภายในและความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบหรือ/และขยายชุดของ
ตวัช้ีวดัจากมุมมองของบุคลากรภายในกบัหุน้ส่วนและกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ตวัช้ีวดั
ตรงกบัความตอ้งการและขอ้ก าหนด 
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ตารางท่ี 21  ขั้นตอนและการด าเนินงานการพฒันาตวัช้ีวดั ICT ดา้นการศึกษา  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน การด าเนินงาน 
 4. พิจารณาตวัช้ีวดัจากการศึกษาอ่ืน ถา้หากมีตวัช้ีวดัซ่ึงไดผ้า่นการทดสอบ และพบวา่เป็น

ประโยชน์และใชไ้ด ้มีการใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ตวัช้ีวดัเหล่าน้ีควรจะรวมอยูใ่นรายช่ือตวัช้ีวดั 
3. ประเมิน
ตวัช้ีวดัแต่ละ
ตวัตามเกณฑ ์ 
 

เพียงบางวชิา มีการน า ICT ไปใชใ้นทุกสถานศึกษาทัว่ประเทศหรือเฉพาะใสถานศึกษาน า
ร่องบางแห่งเท่านั้น เฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา หรือทุกระดบัการศึกษา  
มีการน า ICT ไปใชเ้ป็นหน่ึงวชิาท่ีสอนหรือใชใ้นวชิาท่ีสอน 
1. ระบุสถานท่ีและเวลาท่ีคาดวา่การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึน (กลุ่มเป้าหมายใด ท่ีไหน  
ในกรอบเวลาใด ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช้ีใหเ้ห็นหน่วยการวเิคราะห์ท่ีเหมาะสม) ผลจะเกิดข้ึน
เฉพาะในผูส้อนหรือผูเ้รียนหรือทั้งสองการเปล่ียนแปลงคาดวา่จะเกิดทัว่ทั้งประเทศหรือ 
บางภูมิภาคเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาการเปล่ียนแปลงจะเร่ิมเห็นเฉพาะ
หลงัจากท่ีโครงการเสร็จแลว้หรือระหวา่งการด าเนินการโครงการ 
2. ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมในโครงการและผลลพัธ์หรือวตัถุประสงค ์(ผลลพัธ์
หรือวตัถุประสงคเ์ป็นทางตรงหรือทางออ้ม) 

4. เลือกชุด
ตวัช้ีวดัท่ีดี
ท่ีสุด 

1. พิจารณาเลือกตวัช้ีวดัแต่ละตวัจากความดีเด่นโดยอิงกบัเกณฑ ์
2. พิจารณาการรวมตวัช้ีวดั เพ่ือสร้างชุดตวัช้ีวดัท่ีมีความแขง็แกร่งคงเสน้คงวาและสนบัสนุน
กนัในแง่ของวธีิการเก็บขอ้มูลและกรอบเวลา ตวัช้ีวดัแต่ละตวัควรสนบัสนุน ซ่ึงกนัและกนั 
3. หลีกเล่ียงการมีตวัช้ีวดัมากจนเกินไป (ซ่ึงอาจจะช้ีให ้เห็นวา่วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์อาจ
ไม่ชดัเจน) จ านวนตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ส่ิงท่ีตอ้งการวดัเป็นการเขา้ถึงและความสามารถในการเช่ือมต่อ ตวัช้ีวดั  
3-4 ตวั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา อตัราผูเ้รียนต่อคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ
กบัอินเตอร์เน็ตอาจเพียงพอแลว้ แต่ถา้ส่ิงท่ีตอ้งการจะประเมินเป็นการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพอาจมีความจ าเป็น ธนาคารโลกแนะน าวา่ไม่ควรมีตวัช้ีวดัมากกวา่  
3 ตวั ส าหรับส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
4. เตรียมพร้อมท่ีจะปรับปรุงตวัช้ีวดัใหท้นัสมยั ตวัช้ีวดัท่ีดีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
โครงการด าเนินงานความคืบหนา้ไป (การเปล่ียนแปลงธรรมดาเกิดข้ึนหลงัจากใชต้วัช้ีวดั 
ท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ในตอนแรกแลว้ตระหนกัวา่ตวัช้ีวดัท่ีเป็นปัจจยัผลลพัธ์เป็นท่ีตอ้งการใน
ภายหลงั) 
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เกณฑ์ส าหรับการประเมินตัวช้ีวดั (Criteria for Assessing Indicators) 
 ในการพฒันาตวัช้ีวดั จ าเป็นตอ้งมีเกณฑ์การประเมินตวัช้ีวดัเพื่อท่ีจะป้องกนัอคติและ
ความแตกต่างในเร่ืองความเห็นและทศันคติของผูป้ระเมินและผูพ้ฒันาตวัช้ีวดั Consultative 
Workshop for Developing Performance Indicators for ICT in Education ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุน
จาก UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education the Southeast Asia Ministers of 
Education Organization (SEAMEO INNOTECH) ไดใ้ชเ้กณฑด์งัแสดงในตารางท่ี 22 

 

ตารางท่ี 22  เกณฑส์ าหรับการประเมินตวัช้ีวดัและค าอธิบาย 
 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย 
1. วดัไดโ้ดยตรง       
(Direct measure) 

1. ตวัช้ีวดัสามารถเขา้ใจไดง่้าย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประเมินยอมรับไดง่้ายและยอมรับวา่ 
มีประโยชน ์
2. วดัไดโ้ดยตรงมากกวา่ท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัทางออ้มซ่ึงตอ้งข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดส าหรับ 
ความน่าเช่ือถือ และไม่มีตวัช้ีวดัอ่ืนทดแทนได ้
3. มีงานวจิยัรองรับ มีผลการวจิยัหลายช้ินสนบัสนุนความถูกตอ้งเท่ียงตรง (Validity)  
ความเก่ียวขอ้ง(Relevance) และเป็นประโยชน ์(Usefulness) 

2. เป็นปรนยั 
(Objective) 

1. ตวัช้ีวดัไม่มีความคลุมเครือวา่ก าลงัวดัอะไรและใหผ้ลลพัธ์เพียงอยา่งเดียว 
2. ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดันั้นได ้
3. นิยามตวัช้ีวดัจะตอ้งมีความเสถียรเม่ือเวลาผา่นไปสามารถวดัได ้
4. วดัเพียงดา้นเดียว (วดัส่ิงเดียวกนัในแต่ละคร้ัง) 
5. ตวัช้ีวดัสามารถเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแต่ตวัช้ีวดันั้นมีการนิยามและการแปล
ผลอยา่งชดัเจนคงเสน้คงวาตวัช้ีวดัเชิงปริมาณวดัการเปล่ียนแปลงของจ านวน ขณะท่ี
ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพวดัความเปล่ียนแปลงในเร่ืองความเห็น พฤติกรรม  

3. ถูกตอ้ง
เท่ียงตรง (Valid) 

1. วดัไดถู้กตอ้งเท่ียงตรงตามแนวคิดของตวัช้ีวดันั้น เช่น จ านวนคอมพิวเตอร์ ใน
สถานศึกษาเป็นตวัช้ีวดัท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงในการเขา้ถึงหรือไม่เพ่ือตอบค าถามน้ี
จ าเป็นตอ้งมีการประเมินระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีวดักบัแนวคิดของตวัช้ีวดัวา่
มีความ สมัพนัธ์กนัอยา่งไรใกลชิ้ดหรือห่างไกลตวัอยา่ง เช่นจ านวนชัว่โมงต่อคนในการ
ลงมือใชค้อมพิวเตอร์น่าจะมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดในการเขา้ถึงมากกวา่จ านวน  
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ตารางท่ี 22  เกณฑส์ าหรับการประเมินตวัช้ีวดัและค าอธิบาย  (ต่อ) 
 

เกณฑ ์ ค าอธิบาย 
 คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาการท่ีสถานศึกษามีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองไม่จ าเป็นตอ้ง

หมายความวา่ผูเ้รียนมีการเขา้ถึงเน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเขา้ไปใชไ้ดเ้ฉพาะระหวา่งท่ีผูส้อน 
4. พอเพียง 
(Adequate) 

1. ตวัช้ีวดัเองหรือชุดของตวัช้ีวดัควรใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งมากกวา่ไดว้ดัคุณลกัษณะส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัไดอ้ยา่งแม่นย  า 
2. ส่ิงท่ีตอ้งการวดัควรมีจ านวนตวัช้ีวดันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดต้่อคุณลกัษณะ  
3. จ านวนตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

5. เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณมีความเป็นกลางมากกวา่ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพแต่เพ่ือช้ีใหเ้ห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดของตวัช้ีวดัและขอ้มูลท่ีวดัท่ีมีความหมาย ควรมีการใช้
ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพถ่วงดุลกบัตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

6. แยกเป็น 
ขอ้ยอ่ย 
(Disaggregated) 

ยิง่ตวัช้ีวดัมีการแยกเป็นขอ้ยอ่ยมากเท่าใด การจดัการขอ้มูลเพ่ือตอบค าถามก็จะยิง่ง่ายข้ึน
เท่านั้น ปัจจยับางอยา่งจ าเป็นตอ้งแยกออกและน ามาพิจารณาในการวเิคราะห์ ตวัอยา่งเช่น 
อาย ุเพศ สถานท่ี ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา และอาชีพ ฯลฯ ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อการใช ้ICT 
ของผูส้อน 

7. เป็นไปได้
ในทางปฏิบติั 
(Practical) 

1. ขอ้มูลสามารถเก็บรวบรวมไดใ้นคา่ใชจ่้ายท่ีสมเหตุสมผลกบัความเป็นประโยชน์ของขอ้มูล 
2. ขอ้มูลมีอยูแ่ลว้และสามารถเก็บไดใ้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น การทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากหลายๆโครงการสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้
4. การพิจารณาวธีิการเก็บขอ้มูลอาจช่วยใหเ้ห็นขอ้มูลท่ีจะเก็บ 

8. น่าเช่ือถือ 
(Reliable)    

1. ตวัช้ีวดัมีความน่าเช่ือถือภายใตบ้ริบทของเป้าหมายและทรัพยากร 
2. กระบวนการเก็บขอ้มูลมีความคงเสน้คงวาในเวลาและขนาดพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัใชว้ธีิการ
ท่ีสามารถเปรียบเทียบไดแ้ละสุ่มตวัช้ีวดัของขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทน 

9. ยัง่ยนืและ 
วดัซ ้ าได ้
(Sustainable 
and Replicable) 

เกณฑน้ี์ควรน าไปใชโ้ดยดูความตั้งใจวา่จะวดัตวัช้ีวดัเพียงคร้ังเดียวหรือวดัซ ้ าในช่วงเวลา
ประจ า เช่น การวดัในคร้ังแรกจะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ส าหรับการพฒันาวธีิการเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ การอบรม การจดัการ ฯลฯ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายจะลดลง ส าหรับการวดัคร้ังต่อ ๆ ไป  
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 วธีิการเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดั (Methods for Collecting Indicators) 
 วธีิการเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัท่ีนานาประเทศน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดงัน้ี 

 1. การใชแ้บบสอบถาม (Survey Questionnaire) เป็นวธีิการท่ีนิยมมากท่ีสุด โดยถามท่ี
ตวัแทนกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยใ์หญ่ ผูส้อนและผูเ้รียน การใชแ้บบสอบถามสามารถท าใน
ลกัษณะเป็นประจ า (เช่น ทุกปี ทุก 2 ปี) หรือท าเพียงคร้ังเดียว การส ารวจดา้น ICT ท่ีท าเป็นประจ า  
มีความได้เปรียบมาก กว่าท่ีท าเพียงคร้ังเดียว เน่ืองจากสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดั    
เม่ือเวลา ผา่นไปไดก้ารปรับปรุงปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ สามารถสังเกตไดเ้ม่ือเวลา
ผา่นไปสามารถแกไ้ขจุดอ่อนของการด าเนินงาน ICT ไดท้นัเวลา ท าให้ยุทธศาสตร์ใหม่ในการ
ด าเนินงาน ICT สามารถด าเนินการต่อไปได ้ ดงันั้นจึงเป็นการเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของ
แผนงานโครงการ ICTการส ารวจเพียงคร้ังเดียวเหมาะสมกบัการประเมินแบบรวบยอด (Summative 
Assessment) ซ่ึงผูป้ระเมินมีความสนใจท่ีจะคน้หาบางอยา่ง ตวัอยา่งเช่น ผลกระทบระยะยาวของ
การใช ้ICT การเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถด าเนินการผา่นตวักลาง เช่น การสัมภาษณ์ หรือไม่ผา่น
ตวักลาง เช่น กรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามแลว้ส่งกลบั ดงันั้นการแยกแยะระหวา่งวิธีการเก็บขอ้มูลจึง
เป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ขอ้มูลจะถูกน าไปใชใ้นการสรุปเพื่อการเปรียบเทียบ การใช ้
PDA (Personal DigitalAssistant) ในการเก็บขอ้มูลมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน 

 2. การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Telephone Interviews) ในประเทศท่ีระบบโทรศพัท์   
มีการพฒันาอย่างดี ทั้งบา้นและสถานศึกษามีโทรศพัท์ใช้และค่าโทรศพัท์ในการโทรทางไกล
ค่อนข้างต ่า ดังนั้ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จึงเป็นวิธีการท่ีประหยดัส าหรับการเก็บข้อมูล 
ตวัอยา่งเช่น EURYDICE, Basic Indicators on the Incorporation of ICT into European Education 
SystemsProject ไดท้  า Eurobarometer Surveys ทางโทรศพัท์ ในปี ค.ศ. 2001 โดยสัมภาษณ์ตวัแทน
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อาจารยใ์หญ่และผูส้อนในแต่ละประเทศในกลุ่ม EU ค าถามท่ีถามอาจารยใ์หญ่
หลกัๆแลว้เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน ICT ในสถานศึกษา ในขณะท่ี
ค าถามท่ีถามผูส้อนจะเป็นเร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตกบัผูเ้รียน (เวลาท่ีใช ้ความถ่ีใน
การใช ้เหตุผลท่ีไม่ใช ้ฯลฯ) และ ICT ท าใหว้ธีิการสอนของผูส้อนเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 

 3. การใช้แบบสอบถามบนเวบ็ไซต์ (Questionnaires Posted on The Websites) 
ในประเทศท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งประเทศ บา้น สถานศึกษาและส านักงาน ส่วนใหญ่
เช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตการใชแ้บบสอบถามบนเวบ็ไซต ์โดยสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีท าการส ารวจ
จะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลตวัช้ีวดั การติดต่อส่ือสารผ่าน E-mail ระหว่าง
สถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามอาจารยใ์หญ่ ผูส้อนและแม้กระทัง่ผูเ้รียนจะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูล ขอ้มูลน าเขา้ในแบบสอบถามบนเว็บไซต์สามารถส่งข้ึนไปเก็บไวใ้น 
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Server ของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีท าการส ารวจอยา่งไรก็ตาม อาจจะมีอคติเกิดข้ึนได ้เน่ืองจาก
ผูส้อนท่ีมีความสามารถทางเทคนิคเท่านั้นอาจตอบผา่นอินเตอร์เน็ต 

 4. การใชห้ลากหลายวิธีร่วมกนั (A Combination of Various Assessment Methods) 
ในประเทศออสเตรเลีย การติดตามทกัษะและความรู้ด้าน ICT แห่งชาติในผูเ้รียนปีท่ี 6 (อาย ุ         
10-12 ปี) และผูเ้รียนปีท่ี 10 (อาย ุ14-16 ปี) ท าทุก 3 ปี ในการประเมินจากกลุ่มตวัอยา่งเร่ิมในปี ค.ศ. 
2005 โดยเน้นผลท่ีไดรั้บและความสามารถเฉพาะดา้น (Domain) ของผูเ้รียนในปีต่าง ๆ วิธีการ
ประเมินประกอบดว้ยแบบทดสอบทั้งแบบกระดาษและแบบออนไลน์และประเมินความสามารถ
ของผูส้อนดว้ย การศึกษาของสิงคโปร์เพื่อวดัประสิทธิผลของการบูรณาการ ICT ในสถานศึกษา
ช้ีใหเ้ห็นวา่เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลหลายกลุ่มในสภาพแวดลอ้มในการเรียน ควรน าวิธีการเชิง
คุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณมาใชร่้วมกนั เช่น การสังเกตการณ์บทเรียนทั้งท่ีใช ้IT และไม่ใช ้IT 
การสัมภาษณ์อาจารยใ์หญ่และผูป้ระสานงาน IT การสัมภาษณ์กลุ่มกบัผูเ้รียนและผูส้อน การใช้
แบบสอบถาม 
  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาหลกัสูตร  
 จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (2550) การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านไอซีที ทั้งทางด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ โดยการพฒันา
หลกัสูตรเสริมในคร้ังน้ีไดพ้ฒันาตามรูปแบบการวจิยัและพฒันา 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ช่ียวชาญทางด้านไอซีที เพื่อก าหนด
สมรรถภาพทางดา้นไอซีทีส าหรับนกัศึกษา ซ่ึงไดผ้ลสรุปวา่ สมรรถภาพทางดา้นไอซีทีท่ีนกัศึกษา
วชิาชีพครูขาดและควรไดรั้บการเสริมสร้าง ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะและเจตคติทางดา้นไอซีที จากนั้น 
จึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างหลักสูตรเสริม เป็นการพัฒนาโครงร่างหลักสูตเสริมให้
สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยในหลักสูตรเสริมประกอบด้วยหลักการและเหตุผล แนวคิด
พื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริมและโครงสร้างของหลกัสูตร
เสริม หลกัสูตรน้ีมี 4 หน่วยการเรียน เน้ือหาในหลกัสูตรครอบคลุมสมรรถภาพทางดา้นไอซีที และ
กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติั แลว้น าโครงร่างหลกัสูตรเสริมไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง พบวา่ ทุกองคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริม
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เหมาะสม และสอดคลอ้งกบันกัศึกษาและสมรรถภาพทางดา้นไอซีที จากนั้นจึงน าขอ้มูลจากการ
ประเมินโครงร่างหลกัสูตรเสริม มาปรับปรุง เพื่อใหโ้ครงร่างหลกัสูตรเสริมเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 3  การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตรเสริม น าโครงร่างหลกัสูตรท่ี
ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 3 ในมหาวิทยาลยัราช
ภฏันครปฐม จ านวน 26 คน รูปแบบการทดลองใช้หลกัสูตรเสริมเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบ
ก่อนหลงั ซ่ึงผลการทดลองพบวา่ สมรรถภาพทางดา้นไอซีทีภายหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรเสริม
สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลกัสูตรเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงแสดงว่า หลกัสูตรเสริมท่ี
พฒันาข้ึน สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางดา้นไอซีทีส าหรับนกัศึกษาได ้
 ขั้นตอนท่ี 4  การปรับปรุงหลกัสูตรเสริม จากผลการประเมินการทดลองใชห้ลกัสูตร
เสริมพบว่า ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามภายหลงัการ
ทดลองใช้หลกัสูตรเสริมไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรโดย ขยายเวลาการปฏิบติักิจกรรม ปรับปรุง
ภาษาท่ีใชแ้ละปรับขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมใหมี้ความต่อเน่ืองกนั 
 Goktas, Y., Yildirim, Z., and Yildirim, S. (2008) ไดศึ้กษาการทบทวนหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ICT ในโครงการการศึกษานกัศึกษาฝึกหัดครู งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาถึงความ
คิดเห็นของครูผูส้อน ความคิดเห็นของครู K-12 เก่ียวกบัประสิทธิภาพของหลกัสูตร ICT ท่ีเก่ียวขอ้ง
และวิธีการปรับปรุงหลกัสูตรในนกัศึกษาฝึกหดัครูครู โปรแกรมการศึกษาภาษาตุรกี นกัวิจยัใชท้ั้ง
วธีิการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพในกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลจาก
ครูผูส้อน 111 คน ครูท่ีส าเร็จการศึกษา 1,330 คน และครู 1,129 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 1,439 คน โดยใช้แบบสอบถาม และผ่านการสัมภาษณ์ครูผูส้อน 6 คน ครูท่ีคาดหวงั 6 คน 
และครูผูส้อน K-12 จ านวน 6 คน แมว้่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่รู้สึกว่าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ไอซีทีจะมีประสิทธิภาพ แต่ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่แนะน าให้ปรับปรุงหลกัสูตรเหล่าน้ีให้มีประโยชน์
มากข้ึนในทางปฏิบติั 
 Gertrude Mariam Chao (2015)  ท าการวิจยัถึงผลกระทบของการฝึกอบรมครูเก่ียวกบั
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตมอมบาซา วตัถุประสงค์ของ
การศึกษา คือ  เพื่อหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรม ICT เพื่อช่วยให้ครูน า ICT ไปใชร่้วมกบั
งานสอนไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ผลการวิจยัพบว่าถึงแมจ้ะขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานดา้น ICT ใน
โรงเรียน     ส่วนใหญ่ในเคนยา แต่ปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือแมใ้นบางโรงเรียนท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานท่ี
เพียงพอครู    ก็ขาดการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นเพื่อใหพ้วกเขาสามารถใช ้ICT เป็นส่ิงอ านวยความสะดวก
เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ได ้ดงันั้น 88% ของผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัช้ีให้เห็นว่าพวกเขามีเคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแต่ยงัขาดการฝึกอบรมครูดา้น ICT ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและตอ้งท าเป็น
อยา่งมากเน่ืองจากขาดนโยบายและมาตรฐาน 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร่วมกับการออกแบบ
การสอน 
 คณิตา นิจจรัลกุล และคณะ (2550) ท าการศึกษาการประยุกตเ์ทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ของนักศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบันอ้ย นกัศึกษา
ไดรั้บการเตรียมประสบการณ์ การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระหว่างการเรียนรายวิชาใน
หลกัสูตร อยูใ่นระดบัปานกลาง การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในระหวา่งการฝึกสอนอยูใ่น
ระดับน้อย อาจารย์พี่ เ ล้ียง และส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระหว่างการฝึกสอนอยู่ใน ระดบัน้อย แต่นักศึกษามีความตระหนักต่อ
การบูรณาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ระหวา่งการฝึกสอนอยูใ่นระดบัมาก 2) ศึกษาเฉพาะกรณีดา้น
การจดัประสบการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของหลักสูตรศึกษาศาสตร์ พบว่า 
รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเอ้ือต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ระหวา่งการฝึกสอนอยูใ่นระดบัมาก นกัศึกษาสามารถน าความรู้การบูรณา
การเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และนกัศึกษาไดรั้บการกระตุน้ให้ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน การ
สืบคน้ขอ้มูลและไดรั้บแรงกระตุน้ใหเ้รียนดว้ย หอ้งเรียนเสมือน เพื่อประยุกตใ์ช ้ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การขาดทกัษะเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และ
อาจารยพ์ี่เล้ียงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ระหวา่งการฝึกสอน 
 Ching Sing Chai, Joyce Hwee Ling Koh and Chin-Chung Tsai1 (2007)  ไดว้ิจยัแนว
ทางการส่งเสริมพฒันาการนกัศึกษาฝึกหดัครู โดยการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันานกัศึกษาฝึกหดัครูใน
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการสอน (TPACK) ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาฝึกหัดครูท่ีไดรั้บการพฒันา
จากหลกัสูตรความรู้ดา้นเทคโนโลยีการสอน (TPACK)  ในดา้นความรู้และความรู้ดา้นเน้ือหาเป็น
ตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของนักศึกษาฝึกหัดครู ส่วนความรู้ด้านการสอนมีผลกระทบมากท่ีสุด ต่อการ
ออกแบบการสอน ICT ของนกัศึกษาฝึกหดัครู  
 Chen Yan ; Jiang Yuhong (2012) ไดศึ้กษาการบูรณาการ ICTs เขา้กบัการสอนของ
นกัศึกษาฝึกหัดครูสาขาภาษาองักฤษ พบว่า เป็นหลกัสูตรการเรียนรู้วิธีใช้ ICT ในการสอนเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียนและท าให้การเรียนรู้มีความหมายกบันกัเรียนของ
พวกเขา แนวทางต่าง ๆ ในการสอนเทคโนโลยีให้กบันักศึกษาฝึกหัดครูสาขาวิชาภาษาองักฤษ
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สามารถพบไดใ้นวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในประเทศจีน อยา่งไรก็ตามในหมู่พวกเขาส่ิงท่ีดีท่ีสุด
คือการผสานรวมเทคโนโลยีเขา้กบัการสอนเร่ืองซ่ึงนกัศึกษาฝึกหัดครูครูสามารถเรียนรู้วิธีการน า
เทคโนโลยเีขา้สู่การสอนของตนเองไดดี้ท่ีสุด เพื่อเพิ่มความสามารถของครูผูส้อนภาษาองักฤษก่อน
การเรียนรู้ทั้งในฐานะผูเ้รียนภาษาและผูใ้ช้ ICT ในการสอนของตนเองเอกสารน้ีใช้หลกัสูตร 
“ภาษาองักฤษท่ีครอบคลุม” ซ่ึงเป็นวิชาบงัคบัส าหรับสาขาวิชาภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการฝึกฝนให้
เป็นครูเพื่อเป็นตวัอยา่งในการแสดง วิธีการใช ้ICTs เป็นเทคโนโลยีการศึกษาสามารถแทรกเขา้ไป
ในการสอนเร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการท่ีนักศึกษาฝึกหัดครูภาษาอังกฤษได้รับ
ประโยชน์จากการรวม ICT ทั้งในฐานะผูเ้รียนและครู 
 Rhea D. Febro and Amelia T. Buan (2013) ไดท้  าการพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยี
การศึกษาและประยุกต์ใช้หลักสูตรในการสอนนักเรียนท่ีรัฐมินเนา มหาวิทยาลัย - สถาบัน
เทคโนโลยีอิลแลน (ฟิลิปปินส์) กรณีศึกษาน้ีศึกษาการใช้หลกัสูตรเทคโนโลยีด้านการศึกษา 2 
หลกัสูตรในมินดาเนา มหาวิทยาลยัแห่งรัฐ-สถาบนัเทคโนโลยีอิลแลน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1 
แนะน าให้นักเรียนเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือการเรียนการสอนรวมถึงทฤษฎีและหลักการ
เบ้ืองหลงัการใชแ้ละการพฒันาและการใชป้ระโยชน์ในห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา 2 เก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาพอร์ตการเรียนรู้ของโครงการโดยใช ้ICT และการเรียนรู้ทางเวบ็กิจกรรม, นกัเรียน
ไดรั้บการออกแบบหลกัสูตรยอ้นหลงัผา่นพอร์ตการวางแผน, ในระหวา่งท่ีพวกเขาก าหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้การประเมินตามแผนและกิจกรรมการออกแบบกระบวนการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สะท้อนและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองของการศึกษา คณะเทคโนโลยีโดยใช้ข้อสังเกตการ
ประเมินหลกัสูตรและการตอบสนองต่อผลของการใช ้ICT ในห้องเรียนของครูผูส้อนก่อนการเรียน 
หลกัสูตรทั้งสองตอ้งเป็นพนัธมิตรกบัโรงเรียนของ Department of Education จากผลกระทบท่ีเป็น
บวกน้ีเองท าให้หลักสูตรน้ีน าไปพฒันาครู และน าไปสู่การทบทวนหลักสูตรและการก าหนด
นโยบาย 
 
 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรด้านการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา R&D 
(Research and Development)  
 

วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 

 โดยมีการด าเนินการวจิยัเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                 ขั้นตอนท่ี 1   การวจิยั (Research) ศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐาน
และเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู (Analysis)  
 ขั้นตอนท่ี 2   การพฒันา (Development) ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 ขั้นตอนท่ี 3   การวิจยั (Research) เพื่อทดลองใช้หลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 ขั้นตอนท่ี 4   การพฒันา (Development) ประเมินผลการใช้หลกัสูตรและปรับปรุง
หลกัสูตร/ขยายผล (Evaluation) 
 รายละเอียด ระยะด าเนินการวิจยัเพื่อการพฒันาหลักสูตร มีกรอบด าเนินการวิจัย          
ดงัภาพ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 14   กรอบด าเนินการวิจยั 
 

ตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

ทดลองใชห้ลกัสูตรกบั 
นกัศึกษาครู สาขา สงัคม
ศึกษา ห้อง 2  30 คน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ศึกษาและวิเคราะห์ 
Analysis: A 

ทดลองใชห้ลกัสูตร 
Implementation: I 

ประเมินประสิทธิผล
หลกัสูตร Evaluation: E 

ศึกษาขอ้มูลจาก
เอกสารเก่ียวกบั
แนวคิดกรอบ
มาตรฐานท่ีเก่ียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร
ส าหรับครู 
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศและ
เอกสารการพฒันา
หลกัสูตร 
 

ทดลองใชห้ลกัสูตร 
(ICA) กบันกัศึกษาครู 
สาขา สงัคมศึกษา ห้อง 1  
30 คนร่วมกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ (ICA 
Design for Learning)  
3 ขั้นตอน คือ  
1. I: (Identify needs for 
Learning) 1.1)  ก  าหนด
ความรู้ (Knowledge)                                      
1.2)  ก าหนดการปฏิบติั
(Do) 
2. C: (Collaborative 
Learning) 2.1) รับรู้และ
ก าหนดส่ิงท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนั (Recognition)                                       
2.2) ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic)  2.3) ผลจาก
การเรียนรู้ (Body of 
Knowledge) 
3. A: (Assessment) 
ประเมินการปฏิบติั 
3.1) การน าเสนอผลงาน 
(Present)                          
3.2) ประเมินและ
ปรับปรุงแต่งความรู้ตาม
ขอ้มูลยอ้นกลบั                                                             
(Evaluate and improve 
the feedback) 
 

ประเมินประสิทธิผล
ของหลกัสูตรจาก
นกัศึกษาครู  
1. ดา้นความรู้ 
2. ดา้นทกัษะ 
3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
หลกัสูตรตามมาตรฐาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

ขั้นตอนท่ี 1  
การวิจยั 

(Research) 

ขั้นตอนท่ี2 การพฒันา 
(Development) 

ขั้นตอนท่ี3 การวิจยั 
(Research) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา 
(Development) 

ออกแบบและพฒันา 
Design&Development: D 

 

พฒันาร่างหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
และสร้างเคร่ืองมือประเมิน

ประสิทธิผล 
 

ตรวจสอบ/
ปรับปรุง
แกไ้ข 

ขยายผล 

นกัศึกษาครู สาขา 
ภาษาองักฤษ  30 คน 

 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ปรับปรุงแกไ้ข 

โครงร่างหลกัสูตร
เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษา

วิชาชีพครู 

ตรวจสอบคุณภาพ
โดยใชแ้บบประเมิน
โครงร่างหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับ

นกัศึกษาวิชาชีพครู 
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 

ปรับปรุงแกไ้ข 
 

   ปรับปรุง 

   เผยแพร่ 
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ขั้นตอนที ่1  กำรวจัิย (Research) ศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูลพืน้ฐำนเกี่ยวกบัมำตรฐำนและเน้ือหำ 
หลกัสูตรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำหรับครู (Analysis) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานและเน้ือหาหลกัสูตร
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู เพื่อร่างโครงร่างหลกัสูตร
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  (Research)              
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 วตัถุประสงค ์
          1.  เพื่อศึกษาวิ เคราะห์ขั้ นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
         2.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับมาตรฐานและเน้ือหาหลักสูตรทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู  
 แหล่งขอ้มูล  
 แหล่งขอ้มูลเอกสาร 

 1.  เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร  
 2.  เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดกรอบมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับครูต่างประเทศและในประเทศ  
 3.  เอกสารเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับครู 
                    4.  ขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยส่งแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูไปทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียน
ตอบกลับ ให้กับอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดคณะ
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จ านวน 56 คน คุณวุฒิระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณ์สอนมาแลว้     
5 ปี  
 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
 1. โครงร่างหลกัสูตรมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
 2. ผลประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 วธีีด าเนินการ 
               1.  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานและเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับครู มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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  1.1  ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการพฒันา
หลกัสูตร ประกอบดว้ย ความหมายของหลกัสูตร, องคป์ระกอบของหลกัสูตร, การพฒันาหลกัสูตร, 
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร และแนวคิดการประเมินหลกัสูตร จากนั้นท าการสังเคราะห์ขั้นตอน
การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

       1.2  ศึกษาและวิ เคราะห์เอกสารเก่ียวกับแนวคิดกรอบมาตรฐานท่ีเ ก่ียวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับครูต่างประเทศ และในประเทศ ประกอบดว้ย แนวคิด 
UNESCO’s Model: Stages of ICT Development in Education, แนวคิด ICT Competence Standards 
for Teachers. Version 1.0, แนวคิด ICT Competence Standards for Teachers. Version 2.0, แนวคิด 
National Educational Technology Standards and Performance Indicators for Teachers (ISTE-
NETS•T), มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF: HEd, ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 และกระบวนการ 
พฒันาเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครูโดยศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาและ
งานวิจยั  เช่น โมเดล (TPACK) ของ Mishra, P., and Koehler, M.J., (2006) ท่ีบูรณาการการเรียน  
การสอนร่วมกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในห้อง เ รียน , หลักสูตร ITMD 
(INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN) YÖK (2003), UNESCO 
Bangkok (2013), Cher Ping LIM (Australia), Hyeonjin Kim (Republic of Korea), Philip Wong 
and Shanti Divaharan (NIE, Singapore) จากนั้นจดัท าเป็นโครงร่างมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรท่ีไดม้าจาก
ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและเน้ือหาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
  1.3  ศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

            ท าการส่งแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ทางไปรษณียแ์บบลงทะเบียนตอบกลบั ให้กบัอาจารย์
ทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา สังกดัคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จ านวน       
56 คน   
                 1.4  น าผลของการประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีปรับปรุงแกไ้ข มาสร้างแบบประเมินโครงร่างหลกัสูตร
แล้วมาท าการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร       
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ผลประเมินของผูเ้ช่ียวชาญพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 1 ไดแ้ก่ 
  แบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 การสร้าง/พฒันาเคร่ืองมือ มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 

      1.  แบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีขั้นตอนการสร้างและพฒันาดงัน้ี 

           1.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างแบบประเมินจากเอกสาร/ต ารา 
       1.2  น าผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานและเน้ือหา
หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู มาก าหนดเป็นประเด็น
ในการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมี
ความหมายของระดบัการประเมิน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 196) พิจารณาจากระดบัมีความคิดเห็น 
ดงัน้ี 
   เกณฑใ์นการพิจารณา 

    5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 
    3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
    1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
   การแปลความหมายคะแนนระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

    4.50 - 5.00 ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    3.50 - 4.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 
    2.50 - 3.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
    1.50 - 2.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 

           1.00 - 1.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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  1.3 น าแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมจากนั้นน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
       1.4  ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของแบบ
ประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ในดา้นการใชภ้าษา และประเด็นการประเมินกบัรายละเอียดท่ีจะประเมิน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานและเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมิน  โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย  อาจารยผ์ูส้อนด้านเทคโนโลยีการศึกษา  1 คน  อาจารยผ์ูส้อนด้านการวดัการ
ประเมินผล 1 คน อาจารยผ์ูส้อนดา้นหลกัสูตร 1 คน พิจารณาตรวจสอบประเด็นประเมินวา่ตรงตาม
คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ให้คะแนน +1เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง ให้คะแนน -1 เม่ือเห็นวา่วดั
ไดไ้ม่ตรง และให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.75-1.00  (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557: 
100) ซ่ึงประเด็นการประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลักสูตรฉบบัน้ี มีค่า 0.80-1.00  สามารถ
น าไปใชไ้ด ้ 
  1.5  ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความคิดเห็นตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อน
น าไปใช ้
  1.6  น าผลของการประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีปรับปรุงแก้ไข น ามาสร้างแบบประเมินโครงร่าง
หลกัสูตร ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของโครงร่าง
หลกัสูตรในดา้นภาษา และความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสูตร ได้แก่ มาตรฐาน และเน้ือหา
หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  โดยพิจารณาจากความ
สอดคลอ้งของเกณฑก์ารประเมิน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อนดา้น
เทคโนโลยีการศึกษา 2 คน อาจารยผ์ูส้อนดา้นการวดัการประเมินผล 1 คน อาจารยผ์ูส้อนดา้น
หลกัสูตร 2 คน พิจารณาตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรว่าวดัไดต้รงตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ แล้วให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัตรงให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง และให้
คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง พิจารณา
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.75-1.00 (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557:100) ซ่ึงโครงร่าง
หลกัสูตรฉบบัน้ี มีค่า 0.80-1.00  สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
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ขั้นตอนที ่2 กำรพฒันำ (Development) ออกแบบและพฒันำหลกัสูตรตำมมำตรฐำนเทคโนโลยี 
 สำรสนเทศและกำรส่ือสำรส ำหรับนักศึกษำวชิำชีพครู 
 ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเพื่อหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยน าโครงร่างหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1    
มาออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย คู่มือการใช้หลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้ 
หลงัจากไดป้รับปรุงตามค าแนะน าแลว้ น าหลกัสูตรไปทดลองใช้ภาคสนาม (Field Tryout) กบั
นกัศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา ห้อง 2 จ านวน 30 คน ท่ีเป็นประชากรและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได ้ก่อนน าไปทดลองใช้จริง (Implement) กบักลุ่มตวัอย่าง โดยมีการ
ด าเนินการดงัน้ี 
 วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และพฒันาเคร่ืองมือประกอบการใช้หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
คู่มือการใชห้ลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ 
 2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบของเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้ แบบประเมินทักษะ และแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 แหล่งขอ้มูล 
 แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย 
                  1. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้/การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 
   2.  แนวคิดการวดัและประเมินผล 
                  แหล่งขอ้มูลบุคคล  
 ความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู มีคุณสมบติัดงัน้ี มีคุณวุฒิระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์สอนมาแลว้ 5 ปี ใน
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผู ้เช่ียวชาญ
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ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการสอน จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 
จ านวน 1 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
 1.  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู 
 2.  ประสิทธิผลของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 วธีิการด าเนินการพฒันาหลกัสูตร 
 1.  พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ ร่างหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
คู่มือหลักสูตรส าหรับน าไปใช้ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยน าโครงร่างหลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการ
สร้างและพฒันาดงัน้ี 
  1.1  ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี แนวคิดการออกแบบการ
เรียนรู้/การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ และแนวคิดการวดัและประเมินผล  
                       1.2  พฒันาร่างหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ในคู่มือจะประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) หลกัการและเหตุผล
ของหลกัสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3) ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้เกิดตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร 4) สาระเน้ือหาท่ีใชใ้นการพฒันา  5) รูปแบบการเรียนรู้ และ 6) แนวทางการวดัและการ
ประเมินผล ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ และ ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.3  เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็น 3 หน่วย หน่วยท่ี 1 
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์  และหน่วย   
ท่ี 3 การประเมินวิธีการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส้ิน 30 ชัว่โมง ในแต่ละหน่วย
ประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตาม แนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
(ICA Design for Learning) 3 ขั้นตอน คือ 1) I: (Identify Needs for Learning) ผูเ้รียนก าหนด
วตัถุประสงค์, การปฏิบัติ,กลยุทธ์และความรู้สึกหลังการเรียนรู้และระดับคุณภาพ  2) C: 
(Collaborative Learning)  การท างานร่วมกนัในการเรียนรู้ประกอบดว้ย  3 ขั้นตอน:  R –S –B  และ 
3) A: (Assessment) ประเมินการปฏิบติั 
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  1.4  ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของร่าง
หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  โดย
พิจารณาจากความสอดคลอ้งของเกณฑ์การประเมิน ทั้งน้ีจะประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ
การเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการ
สอน จ านวน 3 คน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 1 คน พิจารณาตรวจสอบร่าง
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  วา่วดัได้
ตรงตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัตรงให้คะแนน -1 เม่ือ
แน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง และ ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณ      
ค่าดัชนีความสอดคล้อง พิจารณาคดัเลือกข้อท่ีมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00 (สุเทพ      
อ่วมเจริญ, 2557: 100) ซ่ึงหลกัสูตรฉบบัน้ี มีค่า  0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
  1.5  ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และแผนการจดัการเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไป
ทดลองใชภ้าคสนาม 
 เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลของ
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 แบบทดสอบความรู้ 
 แบบทดสอบด้านความรู้ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย  แบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) และแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest)  เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) 
ชนิด 5 ตวัเลือก มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเน้ือหาสาระทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู และท าตารางการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัความรู้ตามจุดประสงค์
ดา้นความรู้โดยอาศยัแนวคิดของ New Bloom’s Taxzonomy และออกแบบทดสอบแบบปรนยั 5 
ตวัเลือกให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์และเน้ือหาในแต่ละหน่วย โดยสร้างจ านวน 20 ขอ้ แต่สร้าง
มากกวา่จ านวนท่ีใชจ้ริง จ  านวน 40 ขอ้ 
 2. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  ของแบบ 
ทดสอบวดัความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดย
พิจารณาจากความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมิน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย             
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน และ 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน      
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2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน พิจารณาตรวจสอบวา่แบบทดสอบความรู้วดัได้
ตรงตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัตรงให้คะแนน -1 เม่ือ
แน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง และให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณ        
ค่าดัชนีความสอดคล้อง พิจารณาคดัเลือกข้อท่ีมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.75-1.00 (สุเทพ      
อ่วมเจริญ, 2557: 100) ซ่ึงแบบทดสอบวดัความรู้ฉบบัน้ี มีค่า  0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
 3.  น าแบบทดสอบวดัความรู้ 30 ขอ้ ท่ีผ่านผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองใช้กบัประชากร        
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 จ  านวน 30 คน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษา ความเขา้ใจในประเด็นค าถาม และน าขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากการทดลองใชไ้ปหา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ (Item Difficulty: p) ตดั
ข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.37-0.70 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (Item 
Discrimination Power: r) ไดค้่าอ านาจจ าแนกท่ี 0.20-0.93 ไวจ้  านวน 20 ขอ้  
 4.  น าแบบทดสอบท่ีได้ จ  านวน 20 ขอ้ ไปจดัพิมพ์เป็นแบบทดสอบวดัความรู้ฉบบั
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการวดัความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
 แบบประเมินทกัษะดา้นมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู  
  เคร่ืองมือประเมินทกัษะ ไดแ้ก่ แบบประเมินทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ผูว้ิจยัสร้างข้ึนประเมินช้ินงานตามมาตรฐานดา้นทกัษะ 6 ทกัษะ
ตามจุดประสงคข์องการสร้าง  มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
                  1.  ศึกษามาตรฐานดา้นทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูและศึกษาการวดัผลประเมินผลตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยยดึแนวคิดการประเมินระดบัคุณภาพ Marzano’s Taxzonomy  
 2. ออกแบบประเมินทกัษะ เป็นแบบเกณฑ์การประเมิน (Rubric score) โดยการ
ก าหนดเกณฑโ์ดยแยกเป็นดา้น ๆ ตามทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู เกณฑ์ในการพิจารณาจากแนวคิดการประเมินระดบัคุณภาพ Marzano’s Taxzonomy 
ดงัน้ี 
                4 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
                 3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
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                 2 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                 1 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
                 0 หมายถึง ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
  เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัทกัษะเป็นดงัน้ี 
                 3.50 - 4.00  ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
                 2.50 - 3.49  ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
                  1.50 - 2.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                  0.50 - 1.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
                  0.00 - 0.49 ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
 3. ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ
ประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก
ความสอดคลอ้งของเกณฑ์การประเมิน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบ ดว้ย 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคโนโลยทีางการศึกษา 2 คน และ 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การวดัและประเมินผล 1 คน พิจารณาตรวจสอบแบบประเมินทกัษะวา่วดัไดต้รงตามคุณลกัษณะท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าวดัตรงให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าวดัได้ไม่ตรง 
และให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.75-1.00 (สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557: 100) ซ่ึงแบบ
ประเมินทกัษะฉบบัน้ี มีค่า  0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
 4.  น าแบบประเมินทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูไปปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
         แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารต าราเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือการประเมินการออกแบบและหา
คุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยมีความหมายของระดบัการประเมิน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549: 196) พิจารณาจากระดบัมี
ความคิดเห็น ดงัน้ี 
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  เกณฑใ์นการพิจารณา 
   5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 
   3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
   2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
   1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  การแปลความหมายคะแนนระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

   4.50 - 5.00 ระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก 
   2.50 - 3.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
   1.50 - 2.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
   1.00 - 1.49 ระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  3.  ตรวจสอบคุณภาพเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมิน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ย       
1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน และ 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน      
2 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 1 คน พิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามวา่วดัไดต้รง
ตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัตรงให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจ
ว่าวดัไดไ้ม่ตรง และ ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันี
ความสอดคล้อง พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหว่าง 0.75-1.00 (สุเทพ อ่วมเจริญ, 
2557: 100) ซ่ึงแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี มีค่า  0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้
 4.  น าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีสมบูรณ์แลว้ไปจดัพิมพ ์
 

ขั้นตอนที ่3 กำรวจัิย (Research) เพ่ือทดลองใช้หลกัสูตรตำมมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ 
 กำรส่ือสำรส ำหรับนักศึกษำวชิำชีพครู 
 การทดลองใช้หลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีไดรั้บการพฒันาในขั้นตอนท่ี 2 น าไปใช ้เพื่อพฒันาดงัน้ี  
                วตัถุประสงค ์
 เพื่อทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู  
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  แหล่งขอ้มูล 
            นกัศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 2 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 หอ้ง 2 และหอ้ง 1 จ านวนหอ้งละ 30 คน 
             ตวัแปรท่ีศึกษา 
              การทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 1) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 2) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
และ 3) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 1. หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้ 
  เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ไดแ้ก่ 1) แบบทดสอบวดัความรู้ 2) แบบประเมินทกัษะ
ดา้นมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และ 3) แบบแสดง
ความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 วธีิด าเนินการ 
 การทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดมี้การด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการทดลองใช้
หลกัสูตร 2) การด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตร และ 3) การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 1. จัดท าหนังสือขออนุญาตทดลองการศึกษาวิจัย จากนั้นจัดเตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนและขอความร่วมมือจาก อธิการบดี คณบดี ประธานโปรแกรมวชิา 
 2. ผูว้ิจยัเตรียมการทดลองใช้หลกัสูตร โดยการเตรียมกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชั้น    
ปีท่ี 2 สาขาสังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2        
ปีการศึกษา  2557 จ  านวน 30 คน  
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 3. การช้ีแจงขอ้ปฏิบติัในการเรียนการสอนกบันกัศึกษา ดงัน้ี 
       3.1 ช้ีแจงให้นักเรียนทราบวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
  3.2 ช้ีแจงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนกัศึกษา และบทบาทของ
ผูส้อน  แนะน าส่ิงสนบัสนุนทางการเรียนรู้ และเกณฑก์ารวดัประเมินผล 
                 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยใชเ้วลาในการทดลอง รวม 30 ชัว่โมง   

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู          
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงค์การทดลองใช้หลักสูตร คือ เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของ
หลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 
  1.1 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ท่ีไดจ้ากก่อนการทดสอบและหลงั
การทดสอบใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู  
  1.2  เพื่อประเมินทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู  
  1.3  เพื่อประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 2. แบบแผนการทดลอง  การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 23 สรุปการด าเนินการพฒันาตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

วตัถุประสงค ์
การทดลอง 

แบบแผนการทดลอง เคร่ืองมือ วธีิวเิคราะห์
ขอ้มูล 

1.เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความรู้ท่ีไดจ้าก
ก่อนการทดสอบและหลงั
การทดสอบใชห้ลกัสูตร
ตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

The One Group  
Pre test-Post test Design 
(Campbell and Stanley, 1963:  
7-12) 
               O1  X O2  
เม่ือ X แทน การไดรั้บการใช้
หลกัสูตร 
       O1 แทน การทดสอบก่อน 
การใชห้ลกัสูตร 
      O2 แทน การทดสอบหลงั 
การใชห้ลกัสูตร  

แบบทดสอบวดั
ความรู้ 

t-test dependent 

2. เพื่อประเมินทกัษะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู  

 แบบประเมิน
ทกัษะดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 

แนวคิดการ
ประเมินระดบั
คุณภาพ 
Marzano’s 
Taxzonomy 

3. เพื่อประเมินความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการใชห้ลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 แบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อ
การใชห้ลกัสูตร
ตามมาตรฐาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 

ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 การรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     1. ผูว้ิจยัปฏิบติัการสอนตามหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู กบักลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาสังคมศึกษา ห้อง 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 30 คน  
 2. ท าการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง 3 หน่วย รวมทั้งส้ิน 30 ชัว่โมง 
โดยท าการช้ีแจงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร รูปแบบการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล ตามคู่มือ
การใชห้ลกัสูตร 
 3. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ ICA Design for Learning (ICA Model) มี
การจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาครูมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 Identify Needs for 
Learning: ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค,์การปฏิบติั,กลยุทธ์และความรู้สึกหลงัการเรียนรู้และระดบั
คุณภาพ ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning:  การท างานร่วมกนัในการเรียนรู้ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 
R S B และส่วนท่ี 3 Assessment: ประเมินการปฏิบติั 
 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ตามรูปแบบการเรียนรู้ ICA Design for learning (ICA Model) 
รายละเอียดมีดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 Identify needs for Learning: ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค,์การปฏิบติั,กลยุทธ์
และความรู้สึกหลงัการเรียนรู้และระดบัคุณภาพ มีขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  
 1. Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบัคุณภาพ  
 2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 
        ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning: การท างานร่วมกนัในการเรียนรู้ ประกอบด้วย            
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้โดย
ก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน (Task)  

 2. Strategic: ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนเลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป็นงาน (Job)  

 3. Body of Knowledge: ขั้นความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเป็นโครงงาน 
(Project) 

 
 



   111 

 ส่วนท่ี 3 Assessment: ประเมินการปฏิบติั ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. Present : การน าเสนอผลงานนวตักรรมท่ีไดก้ารการเรียนรู้ 
 2. Evaluate and Improve the Feedback: ประเมินและปรับแต่งความรู้ตามขอ้มูล
ยอ้นกลบั (โดยน าขอ้ผดิพลาดจากนวตักรรมมาปรับปรุงเป็นกระบวนการขั้นตอนทางเทคโนโลย)ี 
 ในทุกขั้นตอนในขณะท่ีท าการทดลองใชห้ลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู บทบาทของผูส้อนจะคอยแนะน า และส่งเสริม ผูเ้รียนจะ
ด าเนินการดว้ยตนเองเป็นหลกั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตคัติวิส 
ท่ีผูเ้รียนเน้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในขณะท่ีผูส้อนเป็นผูแ้นะน าและสนับสนุนการเรียนรู้
เท่านั้น 
 

ขั้นตอนที ่4  กำรพฒันำ (Development) ประเมินผลกำรใช้หลกัสูตรและปรับปรุงหลกัสูตร/ 
 ขยำยผล (Evaluation) 
 ผูว้ิจยัด าเนินการประเมินผลการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีการด าเนินการดงัน้ี   
 1. รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีการประเมินประสิทธิผลต่อไปน้ี 
  1.1 ผลความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู โดยแสดงผลการวเิคราะห์ค่าที (t-test) แบบ Dependent  
  1.2 ผลทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
หลงัจากเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู  
                  2.  ตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
                   3.   ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีผา่นการพิจารณาปรับปรุง/แกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยาย
ผลการวิจัย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มทดลองท่ีใช้หลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ในสถาบนัผลิตครูต่อไป  
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 การขยายผลการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 การขยายผลการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการทดลองใช้
หลกัสูตร 2) การด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตร และ 3) การประเมินประสิทธิผลการใชห้ลกัสูตร  

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 1. จัดท าหนังสือขออนุญาตทดลองการศึกษาวิจัย จากนั้นจัดเตรียมสถานท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนและขอความร่วมมือจาก อธิการบดี คณบดี ประธานโปรแกรมวชิา 
 2. ผู ้วิจัย เต รียมการทดลองใช้หลัก สูตร  โดยการเตรียมก ลุ่มขยายผลท่ี เ ป็น
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2/2557 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ภาคปกติ จ านวน 30 คน 

 3. การช้ีแจงขอ้ปฏิบติัในการเรียนการสอนกบันกัศึกษา ดงัน้ี 
  3.1 ช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
  3.2 ช้ีแจงรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนกัศึกษา และบทบาท 

ของผูส้อน  แนะน าส่ิงสนบัสนุนทางการเรียนรู้ และเกณฑก์ารวดัประเมินผล 
                 ขั้นตอนท่ี 2  การด าเนินการทดลองใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยใชเ้วลาในการทดลอง รวม 30 ชัว่โมง   
 ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยด าเนินการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกบัผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูมาตรฐาน จากหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย รวม 30 ชัว่โมง มีการประเมินประสิทธิผลต่อไปน้ี 
 1. ผลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
ก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู โดยแสดงผลการวเิคราะห์ค่าที (t-test) แบบ Dependent  
 2. ผลทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
หลงัจากเรียนรู้ดว้ยหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู  



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพื่อพฒันา
หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู    
โดยน าเสนอผลและการแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 2. ผลการหาประสิทธิภาพหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (E1/E2)  
 ตอนท่ี 2  ผลการทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 1. ผลการทดสอบความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู 
 2. ผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

ตอนที ่1  ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาโครงร่างและร่างหลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรมีผลดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาและวเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 

            ผลจากการวิเคราะห์และน ามาสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ียึด
วตัถุประสงค์เป็นหลกัอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การพฒันาหลกัสูตรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน จึงได้
ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร สรุปได ้5 ขั้นดงัน้ี 
  ขั้น 1:  ศึกษามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู  
  ขั้น 2:  วิเคราะห์เน้ือหาและคัดเลือกเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
  ขั้น 3:  การจดัการเรียนรู้แบบการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ ส่ือ และต ารา 
เพื่อถ่ายทอดเป็นประสบการณ์กบัผูเ้รียน   
  ขั้น 4:  การน าหลกัสูตรไปทดลองใชแ้ละปรับปรุง  

        ขั้น 5:  การประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนด้านความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 2. การศึกษาและวเิคราะห์เอกสาร 
                      2.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ทั้งในและต่างประเทศ  พบวา่ มาตรฐานหลกัสูตร ประกอบดว้ย 2  ดา้น 
คือ 1) ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย  
1.1) สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ และ 1.2) อธิบายหลกัการของ
สารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ และ 2) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2.1) สามารถเลือกใช้ค  าค้นในการสืบค้น
สารสนเทศได้ 2.2) สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้ 2.3) สามารถตดัสิน
สารสนเทศตามหลกัเกณฑ์การประเมินสารสนเทศได้ 2.4) สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได้ 2.5) สามารถน าสารสนเทศมาใช้ให้สอดคล้องกบั
เน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้ 2.6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น (Web 2.0) เช่น 
Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้  
    2.2 ผลการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับครู  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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เน้ือหา: หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีครู 
Information Technology and 

Communication   
หน่วยท่ี 1  

ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร  

 Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 

ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
 

Assessment for IT Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของ

นกัศึกษา 
เน้ือหา เน้ือหา  เน้ือหา   
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

1. การวเิคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

1. การประเมินสารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ 

2. การสงัเคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

2. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในการส่ือสาร 
การเรียนรู้           

3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ 
การคน้คืนสารสนเทศ 

  

4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศ
เพื่อการคน้คืน  

  

 
   ขอ้มูลจากแหล่งบุคคล  
    จากการวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  โดยใชแ้บบประเมินประมาณค่า 5 ระดบั 
และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
2) ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มาตรฐานดา้นทกัษะ 
และ 3) เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ซ่ึงผูว้ิจยัได้ส่งไปยงัสถาบนัการอุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 5 ปี 
หลกัสูตรดา้นครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จ านวน 56 สถาบนั โดยอาจารยผ์ูส้อนทางดา้นเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 5 ปี เป็นผูต้อบแบบประเมิน 
ไดรั้บการตอบกลบั จ านวน 51 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90 ผลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 24  ผลแบบประเมินความคิดเห็นต่อโครงร่างหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

    1.1 สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาได ้ 

4.53 
 

0.78 
 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    1.2 อธิบายหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ได ้รู้หลกัการวธีิใช ้ในการสืบคน้และเขา้ถึง
สารสนเทศ 

4.06 
 

0.95 
 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.29 0.90 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
    2.1 สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้ 4.31 0.86 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    2.2 สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้ 4.24 0.97 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    2.3 สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑ ์
การประเมินสารสนเทศได ้

4.00 0.98 เห็นดว้ยมาก 

    2.4 สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

4.31 0.62 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    2.5 สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
ในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

4.33 0.62 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

    2.6 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) เช่น 
Edmodo, Web Blogs, Facebook 

4.31 0.82 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.19 0.94 เห็นดว้ยมาก 
3. เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
    3.1 หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืน 

4.25 0.80 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 24  ผลแบบประเมินความคิดเห็นต่อโครงร่างหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉล่ีย 
( ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

แปลผล 

3.2 หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

4.22 0.90 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.3 หน่วยท่ี 3 การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 
เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้           

4.33 0.62 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.22 0.92 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
รวมค่าเฉล่ีย 4.22 0.92 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 24 พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยประเมินจาก 1) ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  2) ทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และ  3) เน้ือหาหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.22, S.D. = 0.92) โดยมีผลการประเมินเป็นรายดา้น ดงัต่อไปน้ี 
     ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (   = 4.29, S.D. = 0.90)  เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่  สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด  ( = 4.53, S.D. = 0.78) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ อธิบายหลกัการของ
สารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได้ รู้หลกัการวิธีใช ้ในการสืบคน้และเข้าถึงสารสนเทศมี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (   = 4.06, S.D. = 0.95)   
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     ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.19, S.D. = 0.94)  เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าสารสนเทศมาใช้ให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในแผนการจดัการ
เรียนรู้ได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  (  = 4.33, S.D. = 0.62) รองลงมา สามารถเลือกใชค้  าคน้
ในการสืบคน้สารสนเทศได้ (  = 4.33, S.D. = 0.86) รองลงมา สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี เช่น 
(Web 2.0) เช่น Edmodo, Web Blogs, Facebook (  = 4.31, S.D. = 0.82)  รองลงมา สามารถ
คดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้(  = 4.31, S.D. = 0.62)  และ 
สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้(  = 4.24, S.D. = 0.90) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่  สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์การประเมินสารสนเทศไดมี้ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.00, S.D. = 0.98)   
     เน้ือหาหลักสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.22, S.D. = 0.92)  เม่ือจ าแนกเป็น
รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ หน่วยท่ี 3 การประเมินวิธีการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.33, S.D. = 0.62)  รองลงมา หน่วยท่ี 
1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (  = 4.25, S.D. = 0.80)  และหน่วยท่ี 2 ความรู้
ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ (  = 4.22, S.D. = 0.90)  
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากตอนท่ี 1 คือโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มาพฒันาร่างหลกัสูตร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 รายละเอียดหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 หลกัการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ การพัฒนา
หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบณัฑิต
ครู สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอบสนองแนวคิดของคล่ืนยุคท่ีสามท่ีเป็นยุคท่ี
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีมีการกระจายความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมสารสนเทศ           
จึงกลายเป็นยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society or Knowledge Society) จากบริบท  
การเปล่ียนแปลงสังคมท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีกวา้งขวางผา่นส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายจากทัว่โลกและมีบทบาทมากต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Alvin Toffler (1980), and Drucker (1994) ) ถา้เราสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนและเป็นตวัเช่ือมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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เรียนรู้และการส่ือสารไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องสมุดห้องทดลองหรือแมแ้ต่เรียนรู้เอง
ท่ีบา้นจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัเยาวชนและประเทศในอนาคต  

 ทกัษะด้านสัมพนัธภาพ (Relationships) นั้นจะเป็นทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารประกอบด้วยทกัษะย่อยท่ีตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์กนัทั้งสามด้านคือ  
ทกัษะทางเทคโนโลย,ีสารสนเทศและส่ือ (Information, Media and Technology Skills) เพื่อน ามาใช้
ในการ 1) การระบุค าคน้ (Define) 2) การเก็บรวบรวม (Access) 3) การจดัการขอ้มูล (Manage)        
4) การบูรณาการขอ้มูล (Integrate) 5) การประเมินขอ้มูล (Evaluate) 6) สร้างสรรคช้ิ์นงาน/ผลงาน 
(Create) และ 7) การน าเสนอผลงาน (Communicate) (ETS: online) โดยเป็นทกัษะส าคญัท่ีครูตอ้ง
น ามาประยุกตใ์ชจ้ดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อใหส้ามารถท างานไดใ้นสังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาครูมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
           2.  เพื่อให้นักศึกษาครูมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
 ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1.   ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู : มีความ
รอบรู้เข้าใจในหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                 
เพื่อการศึกษา 

  1.1  สามารถสรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาได ้ 
  1.2  สามารถอธิบายหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้    
 2.  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู :          

มีความสามารถ/ทกัษะในการเขา้ถึง จดัเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อน ามา
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 

  2.1  สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้              
  2.2  สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้
  2.3  สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมินสารสนเทศได ้

  2.4  สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
    2.5  สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
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  2.6  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น (Web 2.0) เช่น Edmodo, Web Blogs, 
Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
 สาระท่ีใชใ้นการพฒันา 

 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
มีโครงสร้างเน้ือหา 3 หน่วย รวม 30 ชัว่โมง ดงัแสดงในตารางท่ี 25 
 

ตารางท่ี 25  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้ 
 

หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ Information Technology and 
Communication   

หน่วยท่ี 1  
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร  

Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 
ความรู้ดา้นรู้
คอมพิวเตอร์ 

  
 

Assessment for IT 
Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินวธีิการ
แกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 

I: Identify needs for 
Learning 
 1.1  ก าหนดความรู้    
(Knowledge) 
1.2  ก าหนดการ
ปฏิบติั (Do) 

เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ
การคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการคน้คืน 

เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

 

เน้ือหา  
1. การประเมิน
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ใน 
การจดัการเรียนรู้       

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนด
ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic) 

C: (Collaborative Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ร่วมกนั (Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ (Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ (Body 
of Knowledge) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิง
ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ์ 
(Strategic) 
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ตารางท่ี 25  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  
 (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้ 

2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

 2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอ
ผลงาน (Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 

 
 รูปแบบการจดัการจดัการเรียนรู้ 
 ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู(ICA) และรูปแบบการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 15 

 
 

ภาพท่ี 15   ICA Design for Learning (ICA Model) 
 

 จากภาพท่ี 15 วงกลมดา้นนอกหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงการศึกษาตลอดชีวิต    
มีหลกัการส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 1) การเรียนเพื่อรู้  2) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง 3) การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั และ 4) การเรียนรู้เพื่อชีวิต ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดมาปรับแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 Identify needs for Learning หมายถึง การระบุความตอ้งการส าหรับการ
เรียนรู้วา่ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนรู้อะไร ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบัคุณภาพ  
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 2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 
 ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้โดย
ก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน (Task)  
 2. Strategic: ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนเลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป็นงาน (Job)  
 3. Affective: ขั้นความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเป็นโครงงาน (Project) 
 ส่วนท่ี 3 Assessment  หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การน าเสนอผลงาน : นวตักรรมท่ีไดจ้ากโครงงาน 

 2. ประเมินและปรับแต่งความรู้ตามขอ้มูลยอ้นกลบั: โดยน านวตักรรมมาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอนทางเทคโนโลย ี

 จากความหมายและขั้นตอนการปฏิบติัการของ ICA Model ผูว้ิจยัสรุปเป็นตารางท่ี 26 
เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจดงัแสดงในตารางท่ี 26 
 

ตารางท่ี 26  ความหมายและขั้นตอนการปฏิบติัการของ ICA Model 
 

ส่วนท่ี 1 Identify Needs for 
Learning: ผูเ้รียนก าหนด
วตัถุประสงค,์การปฏิบติั,  
กลยทุธ์และความรู้สึกหลงั
การเรียนรู้และระดบัคุณภาพ 

ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning:  
การท างานร่วมกนัในการเรียนรู้

ประกอบดว้ย  
3 ขั้นตอน 

ส่วนท่ี 3 Assessment:  
ประเมินการปฏิบติั 

1. Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ 
ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละ
ระดบัคุณภาพ 

1. Recognition : ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้
โดยก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน (Task) 

1. Present : การน าเสนอผลงาน
นวตักรรมท่ีไดก้ารเรียนรู้ 
 

2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ี
ผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบั
คุณภาพ 

2. Strategic: ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนเลือกกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการ
เรียนรู้โดยก าหนดเป็นงาน (Job) 
3. Body of Knowledge: ขั้นความรู้สึก
หลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเป็น
โครงงาน (Project) 

2. Evaluate and Improve the 
Feedback: ประเมินและ
ปรับแตง่ความรู้ตามขอ้มูล
ยอ้นกลบั  (โดยน าขอ้ผิดพลาด
จากนวตักรรมมาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอนทาง
เทคโนโลย)ี 
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 ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 2.  ส่ือการน าเสนอ Power point 
 3.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
 การวดัและการประเมินผล 
 ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดแนวทางส าหรับการวดัและการประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับวิชาชีพครู คลอบคลุม ความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 27 
 

ตารางท่ี 27  แนวทางการประเมินตามหลกัสูตร 
 

ประเมินผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู:
มีความรอบรู้เขา้ใจใน
หลกัการของการรู้
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษา 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
เร่ืองต่อไปน้ี  
1. สามารถสรุปความหมาย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาได ้ 
2. สามารถอธิบายหลกัการ
ของสารสนเทศ 
ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ได ้

แบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน จ านวน  
20 ขอ้ 

คะแนนหลงัเรียน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 60 ถือวา่
ผา่นผลการประเมิน 

2. ทกัษะทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู:  
มีความสามารถ/ทกัษะใน 
การเขา้ถึง จดัเก็บวเิคราะห์ 
ประเมิน และสงัเคราะห์ 
สารสนเทศเพื่อน ามา 
ออกแบบการเรียนรู้ 
ร่วมกบัเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ในการจดัการเรียนรู้ 

ประเมินจากช้ินงานตาม
มาตรฐานดา้นทกัษะ 
ดงัน้ี 
1. สามารถเลือกใชค้  าคน้ใน
การสืบคน้สารสนเทศได ้              
2. สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศในรูปแบบเมตา
เดตาได ้
3. สามารถตดัสิน
สารสนเทศตามหลกัเกณฑ์
การประเมินสารสนเทศได ้

แบบประเมินทกัษะ
แบบ Rubrics Score  
ตามทกัษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู  

ทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูโดยเฉล่ีย
เกณฑค์วามสามารถใน
ระดบัมากถือวา่ผา่น 
ผลการประเมิน 
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ตารางท่ี 27  แนวทางการประเมินตามหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ประเมินผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

 4. สามารถคดัเลือก
สารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการเขียนแผน 
การจดัการเรียนรู้ได ้
5. สามารถน าสารสนเทศ
มาใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาในแผนการจดัการ
เรียนรู้ได ้
6. สามารถประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) 
เช่น Edmodo, Web Vlogs,  
Facebook 

  

       
 ผลการหาประสิทธิภาพหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (E1/E2) 

เม่ือพฒันาหลกัสูตรโดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง
ต้องมีการน าไปทดลองกับกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเป็นประชากรและไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ห้อง 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 จ  านวน 30 คน จดัเป็นหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย รวม
ทั้งส้ิน 30 ชัว่โมง โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA MODEL และทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) 
โดยค านวณจากคะแนนท่ีไดจ้ากกิจกรรมและภาระงาน ไดค้่า E1 = 81.57 และหาค่า E2 จากคะแนน
การทดสอบความรู้ประจ าหน่วยทั้งสามหน่วย ไดค้่า E2 = 80.09 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จากนั้น
จึงหาไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงน าไปทดลองใชจ้ริง รายละเอียดดงัตารางท่ี 28 
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ตารางท่ี 28  ประสิทธิภาพของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู กลุ่มทดลอง 
 

หน่วยท่ี ภาระงาน 
 

การน าเสนอ 
 

รวม 
(100 คะแนน) 

คะแนนสอบ 
(100  คะแนน) 

หมายเหตุ 

1 
(15+5=20 
คะแนน) 

12.60 4.67 17.27 16.93  

2 
(45+15=60 
คะแนน) 

37.47 12.60 50.07 46.73  

3 
(15+5=20 
คะแนน) 

10.33 3.90 14.23 16.43  

E1= 81.57 -  
E2= 80.09  

  
ตอนที ่2  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นักศึกษาวชิาชีพครู 
   ในขั้นตอนน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อทดลองใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูมีผลดงัน้ี 
 ผลการทดสอบความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 ผูว้ิจยัได้น าหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีผ่านการปรับปรุงเ รียบร้อยแล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ห้อง 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏักาญจนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 จ  านวน 30 คน โดยหลกัสูตรประกอบไปดว้ย 
หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์  เน้ือหาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้  และการวดั
ประเมินผล  

       ผูว้ิจยัได้ใช้แบบทดสอบปรนัยแบบ 5 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ น าไปใช้จริงกับ         
กลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นวดัความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน ซ่ึงผลเป็นดงัแสดงในตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 29  เปรียบเทียบผลความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ทดสอบก่อนเรียน 30 20 6.47 2.19 19.8078 0.000** 
ทดสอบหลงัเรียน 30 20 15.00 2.05 

**P<.01 
 

 จากตารางท่ี 29 พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู หลงัเรียน (  = 15.00, S.D. = 2.05) สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 
6.47, S.D. = 2.19) ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA MODEL อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  
 ผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศล าการส่ือสารส าหรับนักศึกษา    
วชิาชีพครู  
 ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA MODEL ผูว้ิจยัได้ใช้แบบประเมินทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูซ่ึงมีลกัษณะการวดัแบบ Analytic 
Rubrics โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น แต่ละดา้นมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน รวมทั้งส้ิน 30 คะแนนน าไปใช้
จริงกบักลุ่มตวัอย่าง จากนั้นน าคะแนนแต่ละส่วนรวมกนัแลว้น าคะแนนมาแปลผลตามเกณฑ์การ
ประเมินดงัน้ี 4 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัมาก   
2 หมายถึง ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง 1 หมายถึง ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัน้อย และ             
0 หมายถึง ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั ดงัแสดงในตารางสรุปผลการประเมินทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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ตารางท่ี 30 สรุปผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ระดบั 
คุณ 

ภาพทกัษะ
ทาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แลการ
ส่ือสาร

ส าหรับครู 

1. การเขา้ถึง
สารสนเทศและ
การสืบคน้
สารสนเทศใน 
การน ามา 
จดัการเรียนรู้ 

2. การจดั 
เกบ็รวบรวม 
สารสนเทศ 
เพื่อการคน้คืน 
 
 

3. การประเมิน
สารสนเทศ 
เพื่อการ
ออกแบบ 
เพื่อการเรียนรู้ 
 

4. การวิเคราะห์
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ
เรียนรู้ 

5. การสงัเคราะห์
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้ 

6. ดา้นการ
ประยุกต์
เคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร (Web 
2.0) ในการ
จดัการเรียนรู้  

ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ 

4 25 83.33 20 66.67 18 60 20 66.67 19 63.33 12 40 
3 5 16.67 6 20 9 30 9 30 9 30 15 50 
2 - - 4 13.33 1 3.33 1 3.33 2 6.67 3 10 

รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
 

 จากตารางท่ี 30 สรุปผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมนกัศึกษาวิชาชีพครูมีทกัษะ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ทั้ง 6 ทกัษะ อยูใ่นระดบั 4 คือ 
ระดบัทกัษะอยู่ในระดับสูงท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบั ดังน้ี 1) ด้านการเขา้ถึงสารสนเทศและการ
สืบคน้สารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้  จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 2) ดา้นการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน กบั 4) ดา้นการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
เท่ากนัท่ีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 5) ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 3) ดา้นการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ 6) ด้านการประยุกต์เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี 1) ดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศและการสืบคน้
สารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะ   
อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และรองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ
อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 2) ดา้นการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยูใ่นระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยูใ่นระดบั 
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3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยู่
ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 3) ดา้นการ
วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ทกัษะ อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เรียนรู้ และ
เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน       
คิดเป็นร้อยละ 3.33 4) ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบั
คุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพ ทกัษะอยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 5) ด้านการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบ       
การเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน    
18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่น
ระดบัสูง จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 30 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยูใ่นระดบั 2 คือ ระดบั
ทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  และ 6) ดา้นการประยุกตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ 
อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 15 คน คิดเป็น   ร้อยละ 50 รองลงมาเกณฑ์
ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 40 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10  

 จากตารางท่ี 30 สรุปผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัตาราง
ท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 แจกแจงผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทกัษะ
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการ
ส่ือสารส าหรับครู 

ความ 
หมาย 

ค าอธิบายตาม
เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
1. การเขา้ถึงสารสนเทศ
และการสืบคน้สารสนเทศ
ในการน ามาจดัการเรียนรู้ 

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11, 
13,14,16,17,
18,19, 21,22, 
24,25,26,27, 
29,30 

 
 
 
 
 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของค าคน้ 
โดยใชต้วัเช่ือมบูลีน
ในการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและท าการ
สืบคน้สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
และสาระแกนกลาง 

12,15,20,23, 
28 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของค าคน้ 
โดยใชต้วัเช่ือมบูลีน
ในการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและท าการ
คน้คืนสารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

2. การจดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการคน้คืน 
 
 
 
 
 
 

 

2,4,5,6,7,9, 
10,11,13, 
15,16,18,19, 
20,22,23,24, 
26,28,29 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดยการ
สร้างเป็นไฟลง์านและ
ใชค้  าส าคญัก าหนดช่ือ
พร้อมทั้งพรรณนา
สารสนเทศตาม
มาตรฐานของส่ือแต่
ละประเภทเพ่ือง่ายต่อ
การคน้คืน 
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ตารางท่ี 31 แจกแจงผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทกัษะ
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการ
ส่ือสารส าหรับครู 

ความ 
หมาย 

ค าอธิบายตาม
เกณฑ ์

4 3 2 1 0 

 

14,17,25,27    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปาน
กลาง 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดยการ
สร้างเป็นไฟลง์านและ
ก าหนดช่ือพร้อมทั้ง
ระบุแหล่งท่ีมาได ้

3. การประเมินสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบการ
เรียนรู้ 

2,4,5,7,15, 
16,17,18, 
19,20,22,23,
24,25,26,27,
28,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สารสนเทศท่ีคน้คืน
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1,3,6,10,11, 
12, 13,14,  
21,29 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สารสนเทศท่ีคน้คืนมี
เน้ือหาครอบคลุมใน
เร่ืองท่ีตอ้งการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

8    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปาน
กลาง 

สารสนเทศท่ีคน้คืนมี
เอกสารอา้งอิง หรือ
แหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือ 
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ตารางท่ี 31 แจกแจงผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทกัษะ
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการ
ส่ือสารส าหรับครู 

ความ 
หมาย 

ค าอธิบายตาม
เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
4. การวเิคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

3,4,5,6,7,8,9,
11,14,17,18,
19,21,22, 
24,25,26, 
28,29,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถน าสารสนเทศ
มาวนิิจฉยัในการ
ออกแบบการเรียนรู้ใน
รูปแบบแผนการสอน
โดยน ามาใส่ในขั้นน า, 
ขั้นสอน, ขั้นสรุป 

 1,3,10,12,15,
16,20,23,27 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถน าสารสนเทศ
มาวนิิจฉยัในการ
ออกแบบการเรียนรู้ใน
รูปแบบแผนการสอน
ขั้นใดขั้นหน่ึง 

 13    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปาน
กลาง 

สามารถจ าแนก
ประเภทและรูปลกัษณ์
ของสารสนเทศให้
สอดคลอ้งในการ
น ามาใชอ้อกแบบ
กิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 31 แจกแจงผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทกัษะ
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการ
ส่ือสารส าหรับครู 

ความ 
หมาย 

ค าอธิบายตาม
เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
5. การสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

1,2,3,4,5,6,7,
8,10,13,15, 
17,18,20,22,
23,25,26,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สร้างแผนการสอนท่ี
ใชแ้นวคิด Backward 
Design ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการวเิคราะห์
มาแลว้ พร้อมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 9,11,14,16, 
21,24,27,28,
29 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สร้างแผนการสอนท่ี
ใชแ้นวคิด Backward 
Design ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการวเิคราะห์
มาแลว้ 

 12,19    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปาน
กลาง 

น าแนวคิด Backward 
Design มาออกแบบ
การเรียนรู้ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการวเิคราะห์
มาแลว้ 
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ตารางท่ี 31 แจกแจงผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทกัษะ
ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการ
ส่ือสารส าหรับครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
6. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร (Web 2.0 
)ในการส่ือสารการเรียนรู้ 

4,6,8,10,13, 
18,19,20,22,
23,28,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอนผา่น
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 1,2,3,5,7,9, 
11, 14,15, 
16,17, 21,23, 
28,30 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชเ้ป็น
แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมได ้

 12,13,24    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปาน
กลาง 

สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดต่อส่ือสาร
กบัผูส้อน 

 
ตอนที ่3  ผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวชิาชีพครูทีม่ีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐาน 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยใชแ้บบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ดว้ยค่าทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา ดา้นบรรยากาศต่อ
หลกัสูตร และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากโปรแกรมการจดัการเรียน โดยมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 

 

หวัขอ้การประเมิน 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้  สามารถน าไปสู่
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

4.17 0.65 เห็นดว้ยมาก 

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 4.03 0.67 เห็นดว้ยมาก 
3. ผูส้อนเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา 4.23 0.63 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีความเหมาะสม 4.13 0.82 เห็นดว้ยมาก 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.30 0.65 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 4.12 0.37 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร 
1. การจดัสภาพแวดลอ้มกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมมาก 

4.40 0.56 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2.เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
มีความเหมาะสม 

4.27 0.45 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3. กระบวนการท างานแบบกลุ่มส่งเสริมให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.17 0.69 เห็นดว้ยมาก 

4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ 

4.43 0.62 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

5. ค าช้ีแนะจากผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด 
การยอมรับและแกปั้ญหา 

4.33 0.60 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.34 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากโปรแกรมการจดัการเรียน   
1. สามารถน าความรู้ ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการสอนได ้

4.60 0.50 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปสร้างนวตักรรมทางการศึกษาได ้

4.23 0.62 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.37 0.55 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

 

หวัขอ้การประเมิน 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลผล 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการกลุ่ม
ท าใหท้ างานเป็นทีมได ้

4.50 0.50 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

5. ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพ
ครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร 

4.20 0.66 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.25 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ผลรวม 4.23 0.06 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 32 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ท่ีน าไปทดลองใช้จริงกับ        
กลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมพบวา่นกัศึกษาวิชาชีพครูเห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
(  = 4.23, S.D. = 0.06) โดยเห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้น
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมการจดัการเรียน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.36, S.D. 
= 0.25) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าความรู้ ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนได ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.20, S.D. = 0.66) ดา้น
บรรยากาศต่อหลกัสูตร ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.21, S.D. = 0.34) โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ กระบวนเรียนรู้ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
(  = 4.43, S.D. = 0.62) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ กระบวนการท างานแบบกลุ่มส่งเสริม     
ให้แลกเปล่ียนเรียนรู้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.17, S.D. = 0.69) และดา้นกิจกรรมการจดั   
การเรียนรู้นกัศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  (  = 4.12, S.D. = 0.37) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
(  = 4.30, S.D.= 0.65)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.03, S.D.= 0.67) 
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 ผลการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 

      1.  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
     1.1  ผลการทดสอบความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครูผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบทดสอบปรนยัแบบ 5 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ น าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
จากนั้นวดัความรู้ก่อนและหลงัการทดลองใชห้ลกัสูตร ซ่ึงผลเป็นดงัแสดงในตารางท่ี 33 
 

ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบผลความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. t Sig. 
(2-tailed) 

ทดสอบก่อนเรียน 30 20 7.03 2.20 19.99 0.000** 
ทดสอบหลงัเรียน 30 20 16.33 1.65 

**P<.01 
  

 จากตารางท่ี 33 พบวา่นกัศึกษามีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู หลงัเรียน (  = 16.33, S.D. = 1.65) สูงกวา่ก่อนเรียน (  = 7.03, S.D. = 2.20) 
ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA MODEL อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

  1.2  ผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัได้ใช้แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงมีลกัษณะการวดัแบบ Analytic Rubrics โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น      
แต่ละดา้นมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน รวมทั้งส้ิน 30 คะแนนน าไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จากนั้ นน าคะแนนแต่ละส่วนรวมกันแล้วน าคะแนนมาแปลผลตามเกณฑ์การประเมินดังน้ี               
4 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัมาก 2 หมายถึง 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย และ 0 หมายถึง ระดบั
ไม่สามารถปฏิบัติได้/ไม่ปฏิบัติ ดังแสดงในตารางสรุปผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
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ตารางท่ี 34 สรุปผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
 วชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
 

ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ระดบั 
คุณ 

ภาพทกัษะ
ทาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แลการ
ส่ือสาร

ส าหรับครู 

1. การเขา้ถึง
สารสนเทศและ
การสืบคน้
สารสนเทศใน 
การน ามา 
จดัการเรียนรู้ 

2. การจดั 
เกบ็รวบรวม 
สารสนเทศ 
เพื่อการคน้คืน 
 
 

3. การประเมิน
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ 
เพื่อการเรียนรู้ 
 

4. การวิเคราะห์
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ
เรียนรู้ 

5. การสงัเคราะห์
สารสนเทศ 
เพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้ 

6. ดา้นการ
ประยุกต์
เคร่ืองมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร (Web 
2.0) ในการ
จดัการเรียนรู้  

ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ 

4 21 70 24 80 20 66.66 21 70 20 66.66 17 56.66 
3 4 13.33 6 20 8 26.66 8 26.66 6 20 7 23.33 
2 5 16.66 - - 1 3.33 1 3.33 4 13.33 6 20 

รวม 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
 

 จากตารางท่ี 34 สรุปผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล ในภาพรวมนกัศึกษาวิชาชีพครูมีทกัษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 6 ทกัษะ อยูใ่นระดบั 4 คือ 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 2) ดา้นการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อ
การคน้คืน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 1) ดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศ
ในการน ามาจดัการเรียนรู้ กบั 4) ดา้นการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ เท่ากนัท่ี
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 3) ดา้นการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ กบั     
5) ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  
และ 6) ดา้นการประยุกต์เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (web 2.0) ในการจดั      
การเรียนรู้ จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังน้ี 2) ด้านการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศ    
เพื่อการคน้คืน เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดับ 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะอยู่ในระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะ       
อยู่ในระดับสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 1) ด้านการเข้าถึงสารสนเทศและการค้นคืน
สารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะ    
อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั 2 
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คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
อยู่ในระดบั 3 คือ ระดับทกัษะอยู่ในระดบัสูง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 4) ด้านการ
วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ 
ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ทกัษะ อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.66 เรียนรู้ และ
เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน      
คิดเป็นร้อยละ 3.33 3) ดา้นการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพ
ทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 8 คน    
คิดเป็น ร้อยละ 26.66 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบั
ปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 5) ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ  
การเรียนรู้ เกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน    
20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะ    
อยูใ่นระดบัสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยูใ่นระดบั 2 คือ 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ 6) ดา้นการประยุกต์
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ เกณฑ์ระดับ
คุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.66 รองลงมาเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยูใ่นระดบั 3 คือ ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 7 
คน   คิดเป็นร้อยละ 23.33 และเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 2 คือ ระดบัทกัษะอยู่ใน
ระดบั  ปานกลาง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

 จากตารางสรุปผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 35 
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ตารางท่ี 35 แจกแจงผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
1. การเขา้ถึงสารสนเทศและ
การสืบคน้สารสนเทศใน
การน ามาจดัการเรียนรู้ 
 

1,3,5,8,9, 
10,11,12, 
13,15,16,  
17,19,21, 
22,23,24, 
25,27,29, 
30 

 
 
 
 
 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของค าคน้ 
โดยใชต้วัเช่ือมบูลีน
ในการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและท า
การสืบคน้
สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
และสาระแกนกลาง 

2,4,6,14 
 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถก าหนด
ขอบเขตของค าคน้ 
โดยใชต้วัเช่ือมบูลีน
ในการเขา้ถึงแหล่ง
สารสนเทศและท า
การคน้คืน
สารสนเทศท่ี
สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

7,18,20,26,
28 

   
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปานกลาง 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดยการ
สร้างเป็นไฟลง์าน
และก าหนดช่ือพร้อม
ทั้งระบุแหล่งท่ีมาได ้
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ตารางท่ี 35 แจกแจงผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล  (ต่อ) 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
2. การจดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการคน้คืน 

1,2,4,5,7, 
10,11,12, 
14,15,16, 
17,18,19, 
20,21,22, 
23,24,25, 
26,27,28, 
29 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดยการ
สร้างเป็นไฟลง์าน
และใชค้  าส าคญั
ก าหนดช่ือพร้อมทั้ง
พรรณนาสารสนเทศ
ตามมาตรฐานของส่ือ
แต่ละประเภทเพ่ือ
ง่ายต่อการคน้คืน 

3,6,8,9,13,
30 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถจดัเก็บ
สารสนเทศโดยการ
สร้างเป็นไฟลง์าน
และก าหนดช่ือพร้อม
ทั้งพรรณนา
สารสนเทศตาม
มาตรฐานของส่ือแต่
ละประเภทได ้

3. การประเมินสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
 
 
 

1,2,3,5,8, 
10,13,16, 
18,19,21, 
22,23,24, 
25,26,27, 
28,29,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สารสนเทศท่ีคน้คืน
สอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 35 แจกแจงผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล  (ต่อ) 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 

 

4,6,7,9,11,
15,17,20  

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สารสนเทศท่ีคน้คืนมี
เน้ือหาครอบคลุมใน
เร่ืองท่ีตอ้งการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

12,14,    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปานกลาง 

สารสนเทศท่ีคน้คืนมี
เอกสารอา้งอิง หรือ
แหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือ 

4. การวเิคราะห์สารสนเทศ
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

1,2,4,5,11,
12,13,15, 
16,17,18, 
19,20,21, 
22,23,24, 
25,26,29, 
30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถน า
สารสนเทศมาวนิิจฉยั
ในการออกแบบการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
แผนการสอนโดย
น ามาใส่ในขั้นน า,ขั้น
สอน,ขั้นสรุป 

 3,6,8,9,10,
14,27,28 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถน า
สารสนเทศมาวนิิจฉยั
ในการออกแบบการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
แผนการสอนขั้นใด
ขั้นหน่ึง 
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ตารางท่ี 35 แจกแจงผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล  (ต่อ) 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 

 7    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปานกลาง 

สามารถจ าแนก
ประเภทและ
รูปลกัษณ์ของ
สารสนเทศให้
สอดคลอ้งในการ
น ามาใชอ้อกแบบ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

5. การสงัเคราะห์สารสนเทศ
เพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

1,3,5,6,7,8,
10,13,15, 
17,18,20, 
21,22,24, 
25,26,27, 
28,29,  

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สร้างแผนการสอนท่ี
ใชแ้นวคิด Backward 
Design ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 
พร้อมการประเมินผล
การเรียนรู้ 

 4,9,11,  
14,16,  20, 
 

  
 

   ระดบัทกัษะ
อยูใ่นระดบั
มาก 

สร้างแผนการสอนท่ีใช้
แนวคิด Backward 
Design ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการวิเคราะห์
มาแลว้ 

 2,12,23,30    
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปานกลาง 

น าแนวคิด Backward 
Design มาออกแบบ
การเรียนรู้ร่วมกบั
สารสนเทศท่ีผา่น
กระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 
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ตารางท่ี 35 แจกแจงผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ 
 นกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล  (ต่อ) 
 

 
 

หวัขอ้การประเมิน 
 

 
นกัศึกษา
คนท่ี 

ระดบัคุณภาพทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

 
ความ 
หมาย 

 
ค าอธิบายตาม

เกณฑ ์

4 3 2 1 0 
6. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ( web 2.0 )ใน
การส่ือสารการเรียนรู้ 

1,3,5,6,8, 
10,11,13, 
16,17,19, 
21,22,24, 
26, 28,30 

 
 

    ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มากท่ีสุด 

สามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอน
ผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 4,7,9,14, 
15,27, 29 

  
 

   ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
มาก 

สามารถน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชเ้ป็น
แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้เพ่ิมเติมได ้

 2,12,18,20,
23,25 

   
 

  ระดบั
ทกัษะอยู่
ในระดบั
ปานกลาง 

สามารถน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดต่อส่ือสาร
กบัผูส้อน 

 

 ผลการประเมินการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินการแสดงความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยใชแ้บบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ดว้ยค่าทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา ดา้นบรรยากาศต่อ
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หลกัสูตร และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากโปรแกรมการจดัการเรียน  โดยมีรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 36 
 

ตารางท่ี 36  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล 
 

 

หวัขอ้การประเมิน 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ สามารถน าไปสู่
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

4.23 0.57 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 4.30 0.65 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3. ผูส้อนเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา 4.20 0.48 เห็นดว้ยมาก 
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีความเหมาะสม 4.17 0.68 เห็นดว้ยมาก 
5. การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.23 0.73 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 4.23 0.61 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร 
1. การจดัสภาพแวดลอ้มกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมมาก 

4.20 0.61 เห็นดว้ยมาก 

2.เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
มีความเหมาะสม 

4.37 0.67 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3. กระบวนการท างานแบบกลุ่มส่งเสริมให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.23 0.43 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ 

4.23 0.57 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

5. ค าช้ีแนะจากผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด 
การยอมรับและแกปั้ญหา 

4.17 0.65 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.24 0.59 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 36  ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล  (ต่อ) 
 

 

หวัขอ้การประเมิน 
 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากโปรแกรมการจดัการเรียน 
1.สามารถน าความรู้ ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อการสอนได ้

4.27 0.64 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปสร้างนวตักรรมทางการศึกษาได ้

4.20 0.66 เห็นดว้ยมาก 

3. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

4.17 0.70 เห็นดว้ยมาก 

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการกลุ่ม
ท าใหท้ างานเป็นทีมได ้

4.23 0.68 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

5. ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพ
ครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร 

4.13 0.68 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.20 0.67 เห็นดว้ยมาก 
ผลรวม 4.22 0.04 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี 36 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีน าไปใชก้บักลุ่มขยายผล โดย
ภาพรวมพบวา่นกัศึกษาวชิาชีพครูเห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (  = 4.22, S.D. = 
0.04) โดยเห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.24, S.D. = 0.59) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 
4.37, S.D. = 0.67) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ค าช้ีแนะจากผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
ยอมรับและแกปั้ญหาอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.17, S.D. = 0.65) ดา้นกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้นกัศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  (  = 4.23, S.D. = 0.61) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 4.30, S.D.= 
0.65)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก (  = 4.17, S.D. = 0.68) และดา้นประโยชน์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมการจดัการเรียน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 4.20, S.D. = 0.67) โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถน าความรู้ 
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ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสอนไดอ้ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด (  = 
4.60, S.D. = 0.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มาก (  = 4.13, S.D. = 0.68) 
 



  

 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) พฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของ
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 2) ทดลอง
ใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดย 
2.1) เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 2.2) ศึกษาผลการประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อ
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ใชแ้บบ
แผนการวิจยัแบบทดสอบกลุ่มเดียว ก่อน-หลงั (The One Group Pretest-Posttest Design)            
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัศึกษาวิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 2/2557 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  สาขา
วิชาเอกสังคมศึกษา ห้อง1 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Sampling) ใช้เวลาเรียนรวมทั้งส้ิน 30 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( )            
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) เพื่อให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั  โดยสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

           งานวจิยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู สรุปผลวจิยัดงัน้ี 
 1.  ผลการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการและเหตุผล 2) จุดมุ่งหมาย
ของหลกัสูตร 3) เน้ือหาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หน่วยท่ี 2 ความรู้ด้านรู้คอมพิวเตอร์ และหน่วยท่ี 3 การประเมินวิธีการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศของนกัศึกษาวชิาชีพครู รวมทั้งส้ิน 30 ชัว่โมง 4) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
แนวคิด ICA MODEL (ICA Design for learning) และ 5) แนวทางการวดัและการประเมินผล  

  ผลการหาประสิทธิภาพของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู E1/E2  เท่ากบั  81.57/81.10  หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 ถือวา่มีคุณภาพสามารถน าไปใชไ้ด ้
           2.  ผลการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีผลดงัน้ี  
               2.1  ผลการทดสอบความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู หลงัจากท่ีนกัศึกษาไดใ้ช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูแลว้ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

  2.2  ผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีได้รับการพฒันาด้วยหลกัสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมนกัศึกษาวิชาชีพครูมีทกัษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ทั้ง 6 ทกัษะ อยูใ่นระดบั 4 คือ 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบั คือ 1) ดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศและการสืบคน้
สารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33  2) ดา้นการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน  กบั 4) ดา้นการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
เท่ากนัท่ีจ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 5) ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33  3) ดา้นการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบ   
การเรียนรู้ จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ 6) ด้านการประยุกต์เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
                      3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมนกัศึกษาวิชาชีพครู
เห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.23, S.D. = 0.06) โดยเห็นดว้ยในระดบัเห็นดว้ย   
มากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโปรแกรมการจดัการเรียน (  = 4.60, 
S.D. = 0.50) ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร กระบวนเรียนรู้ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ (  = 4.43, 
S.D. = 0.62) และดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม (  = 4.30, S.D. = 0.65)  
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อภิปรายผล 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือ
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู อภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
       1.  จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร เป็นเพราะผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของ  Tyler 
Ralph W. (2009) จึงไดข้ั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้น 1: ศึกษามาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ขั้น 2: วิเคราะห์เน้ือหาและ
คดัเลือกเพื่อสอดคลอ้งกบัมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ขั้น 3: การจดัการเรียนรู้แบบการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้   ส่ือ และต ารา เพื่อถ่ายทอด
เป็นประสบการณ์กบัผูเ้รียน ขั้น 4: การน าหลกัสูตรไปทดลองใช้และปรับปรุง และขั้น 5: การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดา้นความรู้และทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู จากนั้นผูว้ิจยัได้น าปฏิบติัตามแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยศึกษามาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทั้งในและต่างประเทศจากแนวคิด ISTE (2007),TQF (online), UNESCO 
Version 1.0 (2008),UNESCO Version 2.0 (2011) และขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
(2556) เพื่อมาก าหนดเป็นจุดประสงคข์องหลกัสูตรโดยมาตรฐานท่ีน ามานั้นมีความน่าเช่ือถือเพราะ
ไดศึ้กษาจากนโยบายระดบัโลกและระดบัประเทศท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการพัฒนาวิชาชีพครู มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จึงได้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ประกอบดว้ย 1) ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู: มีความ
รอบรู้เข้าใจในหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร               
เพื่อการศึกษา และ 2) ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู : 
มีความสามารถ/ทกัษะในการเขา้ถึง จดัเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อน ามา
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง
กบั Gertrude Mariam Chao (2015) วิจยัเร่ือง ผลกระทบของการฝึกอบรมครูเก่ียวกบัการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยม ศึกษาในเขตมอมบาซา  พบว่า  88% ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่พวกเขามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแต่ยงัขาดการฝึกอบรม
ครูดา้น ICT   ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและตอ้งท าเป็นอยา่งมากเน่ืองจากขาดนโยบายและมาตรฐาน 
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ประกอบกบั ไดศึ้กษาเน้ือหาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จาก Mishra, P., and 
Koehler, M.J., (2006), YÖK (2003), UNESCO Bangkok (2013), Cher Ping LIM (Australia), 
Hyeonjin Kim (Republic of Korea) และ Philip Wong and Shanti Divaharan (NIE, Singapore) ได้
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 หน่วย โดยใช้แนวคิดของ Bloom's Revised Digital Taxonomy Map ของ 
Anderson and Krathwohl's Taxonomy (online) โดยน าขั้น Creating มาเป็นกรอบในการแบ่งเน้ือหา 
ออกเป็น 3 หน่วย ตามองคป์ระกอบ คือ หน่วยท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อยูข่ ั้น
องค์ประกอบแรกของขั้นการสร้างสรรคคื์อ องคป์ระกอบดา้น Programming เพื่อเตรียมให้ผูเ้รียน  
มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู เน้ือหาประกอบดว้ย  ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , การรู้สารสนเทศ 
เพื่อการจดัการเรียนรู้, การเขา้ถึงและการคน้คืนสารสนเทศ และการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศ   
เพื่อการคน้คืน โดยเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนั Educational Testing Service (online) 
ดา้น Define หมายถึง ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการ
ระบุช่ือและท าหนา้ท่ีแทนอยา่งเหมาะสมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ Access หมายถึง ความสามารถใน
การเก็บรวบรวมและ/หรือการดึงขอ้มูลในสภาพแวดลอ้มแบบดิจิตอล ซ่ึงรวมถึงความสามารถใน
การระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลดิจิตอลท่ีน่าเช่ือถือและการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเหล่านั้น 
และManage หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้รูปแบบขององค์กรท่ีมีอยู่หรือการจดั
หมวดหมู่ขอ้มูลดิจิตอล ความสามารถน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการจดัระเบียบขอ้มูลดิจิตอลท่ีมีอยูจ่ากแหล่ง
เดียวโดยใชรู้ปแบบขององคก์รท่ีมีอยูก่่อน รวมถึงความสามารถในการระบุรายการของแผนการของ
องคก์รท่ีมีอยูแ่ละเลือกวางแผนการท่ีเหมาะสมส าหรับการใชง้านในปัจจุบนัและการวางแผนการใช้ 
หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นการรู้คอมพิวเตอร์ อยูข่ ั้นองคป์ระกอบดา้น Making เนน้ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู เน้ือหาประกอบด้วย การวิเคราะห์สารสนเทศและการ
สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ โดยเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถาบนั 
Educational Testing Service (online) ดา้น Integrate หมายถึง  ความสามารถในการตีความและ
แสดงขอ้มูลดิจิตอล รวมถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในการสังเคราะห์ สรุปผล เปรียบเทียบและความคมชดัขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลดิจิตอลท่ีหลากหลาย 
และหน่วยท่ี 3 การประเมินส าหรับวิธีการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา อยูข่ ั้น
องค์ประกอบด้าน Producing เน้นทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู 
เน้ือหาประกอบด้วยการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ และการประยุกต์เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้ โดยเน้ือหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สถาบนั Educational Testing Service (online) ด้าน Evaluate หมายถึง ความสามารถในการ
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ตดัสินใจระดบัขอ้มูลดิจิตอลเพื่อตอบสนองความตอ้งการของงานในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงความสามารถในการตดัสินคุณภาพ, ความสัมพนัธ์, ผูร้อบรู้
,มุมมอง / อคติ,การแพร่หลาย,ขอบเขตและความถูกตอ้งของขอ้มูลดิจิตอล และ Create หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างขอ้มูลโดยการปรับประยุกต์ใช้การออกแบบหรือการประดิษฐ์ขอ้ มูลใน
สภาพแวดลอ้มของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
  ส าหรับแนวคิดการออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ICA ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 
Identify needs for Learning หมายถึง การระบุความตอ้งการส าหรับการเรียนรู้วา่ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะ
เรียนรู้อะไร ขั้นท่ี 2 Collaborative Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือกนัในการเรียนรู้ และขั้นท่ี 3 Assessment  หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ ไดศึ้กษาแนวคิด
ของ John Biggs’ 3-P model  บิกกส์ (Biggs, 2003) ไดเ้สนอแนวคิดแบบจ าลอง 3P ประกอบดว้ย 
Presage-Process-Product ร่วมกบัแนวคิดการเรียนรู้ตามแนว Constructivist โดย Richard E. Mayer 
(Mayer, 1999) ไดเ้สนอแนวคิด Theory Designing Instruction for Constructivist Learning ซ่ึงผูว้ิจยั
ได้น ามาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบการเรียนการสอน มีหลักแนวคิดว่า การเรียนรู้            
คอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist)  เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนสร้างความรู้ของตนเอง โดยผ่านเน้ือหาท่ี      
พวกเขาน าเสนอจากการเรียนรู้โดยการปฏิบติั เป็นส่ิงท่ีอยู่ในความสามารถผูเ้รียนและใช้ความ
หลากหลายของกระบวนการทางความคิดในระหวา่งขั้นตอนการเรียนรู้ การเรียนรู้คอนสตรัคติวิสท์
(Constructivist)  ข้ึนอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู ้เ รียนมากกว่าพฤติกรรมของผู ้เ รียน                 
คอนสตรัคติวสิท ์(Constructivist) ตอ้งการท่ีจะรู้โดยมีสองหนทางคือ เกิดการเรียนรู้ไดม้ากเท่าไหร่ 
และอะไรท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ จนไดรู้ปแบบการเรียนรู้ ICA และหลกัการประเมินผลการเรียนรู้   
ท่ียึดแนวคิดของ Marzano’s Taxonomy (online) และแนวคิด Bloom’s Digital Taxonomy Andrew 
Churches (online) เป็นเกณฑ์ระดบัคุณภาพท่ีใชป้ระเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 หมายถึง ระดับทกัษะอยู่ในระดับสูงท่ีสุด           
3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัสูง 2 หมายถึง ระดบัทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง 1 หมายถึง 
ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย และ 0 หมายถึง ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
  จากผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจึงท าให้หลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู (ICA) สามารถน าไปใช้ไดเ้ป็น
เพราะผ่านผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ และ
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบ ซ่ึงหลกัสูตรฉบบัน้ี มีค่า 0.80-1.00 
สามารถน าไปใช้ได้ ด้านการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรนั้นพบว่า หลักสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  (ICA) มีประสิทธิภาพในการ
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น าไปใช ้โดยมีประสิทธิภาพอยูท่ี่ E1/E2 = 81.57/81.10 สอดคลอ้งกบั  งานวิจยัของ Goktas, Y., 
Yildirim, Z., and Yildirim, S. (2008)  การทบทวนหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั ICT ในโครงการ
การศึกษานกัศึกษาฝึกหัดครู ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่รู้สึกว่าหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัไอซีทีจะมี
ประสิทธิภาพ แต่ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่แนะน าให้ปรับปรุงหลกัสูตรเหล่าน้ีให้มีประโยชน์มากข้ึน
ในทางปฏิบติั จึงส่งผลใหห้ลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
          2.  จากการทดลองใช้หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู (ICA) จากการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง วนัท่ี 10-13 พฤษภาคม 2558 
ท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ภายในระยะเวลา 30 ชัว่โมง มีผลการวจิยัดงัน้ี 
  2.1  ผลการทดสอบความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู ท าการเก็บขอ้มูล ก่อนและหลงัทดลองใช้หลกัสูตร พบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู หลงัทดลองใช้หลกัสูตรสูงกว่า
ก่อนทดลองใชห้ลกัสูตร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นเพราะรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
ICA ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ของผู ้เรียนมากกว่า
พฤติกรรมของผูเ้รียน ช่วยสร้างกระบวนการทางความคิดในระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบคือ ขั้น I:  Identify Needs for Learning ขั้นC: (Collaborative Learning) และขั้น A: 
(Assessment) และเน้ือหาสาระท่ีน ามาพฒันามีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  ตาม  I  (Information Technology and Communication) 
หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดแ้ก่ ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร, การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้, การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืน
สารสนเทศ และการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน  
  2.2  ผลการประเมินทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ผลประเมินภาพรวมเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยูใ่นระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะ
อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ในการวจิยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใชห้ลกัสูตรตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีน ามา
พฒันานกัศึกษาวชิาชีพครูใหมี้ทกัษะทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูดงัน้ี  
C (Computer Literacy) หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นการรู้คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
การออกแบบการเรียนรู้ การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ และ A (Assessment 
for IT Sulotion) หน่วยท่ี 3 การประเมินวิธีการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศึกษา 
ได้แก่ การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ การประยุกต์เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในการจดัการเรียนรู้ ผลการประเมินทกัษะน าเสนอเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
ดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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ด้านการจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการค้นคืน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ด้านการวิเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ดา้นการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 63.33 ดา้นการประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 60 และดา้นการประยุกตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) 
ในการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 40 จะเห็นไดว้า่ทกัษะดา้นการเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืน
สารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ และดา้นการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน เป็น
เพราะนกัศึกษาวิชาชีพครู ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2  ตอนศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี 1 ไดเ้รียนรายวิชา
การศึกษาทัว่ไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้พอมีพื้นฐานความรู้อยู่บ้างจึงท าให้ค่า      
ร้อยละ จ านวนนกัศึกษาวิชาชีพครู อยู่ในค่าร้อยละ 83.33 และ 66.67 นอกจากจะไดศึ้กษารายวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ในภาคเรียนท่ี 2 น้ียงัไดศึ้กษารายวิชาการจดัการเรียนรู้ และ วิชา เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ในรายวิชามาตรฐานวิชาชีพครู ควบคู่ไปดว้ยในขณะท่ีไปท าการทดลองใชห้ลกัสูตร 
จึงท าให้ดา้นการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ มีค่าความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 66.67 
ถึงแมจ้ะไดศึ้กษาสองรายวิชาดงักล่าวน้ีควบคู่ไปดว้ยแต่ผลปรากฏว่า ดา้นการประยุกต์เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ มีค่าความถ่ีท่ีต ่ากวา่ 50 เป็น
เพราะ เน้ือหาหลักสูตรด้านดังกล่าวไม่ปรากฏในเน้ือหารายวิชาท่ีนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รับ
การศึกษา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทิมา แสงเลิศอุทยั (2550) เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้น การเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านไอซีที ทั้ งทางด้านความรู้ 
ทกัษะและเจตคติ และงานวิจยัของ Ching Sing Chai, Joyce Hwee Ling Koh and Chin-Chung Tsai1 
(2007) เร่ืองการแนวทางการส่งเสริมพฒันาการนกัศึกษาฝึกหัดครู โดยศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา
นกัศึกษาฝึกหัดครูในความรู้ดา้นเทคโนโลยีการสอน (TPACK) ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาฝึกหัด
ครูท่ีไดรั้บการพฒันาจากหลกัสูตรความรู้ด้านเทคโนโลยีการสอน(TPACK)  ในด้านความรู้และ
ความรู้ดา้นเน้ือหาเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของนกัศึกษาฝึกหดัครู ส่วนความรู้ดา้นการสอนมีผลกระทบ
มากท่ีสุด ต่อการออกแบบการสอน ICT ของนกัศึกษาฝึกหดัครู 
              3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมพบว่านักศึกษา
วิชาชีพครูเห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น (  = 4.23, S.D. = 0.06) โดยเห็นดว้ยใน
ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงตามล าดับดังน้ี คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากโปรแกรมการจัด        
การเรียน (  = 4.60, S.D. = 0.50) ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร กระบวนเรียนรู้ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้ (  = 4.43, S.D. = 0.62) และดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ใน
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หลกัสูตรมีความเหมาะสม ( = 4.30, S.D. = 0.65) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คณิตา นิจจรัลกุลและ
คณะ (2550) เร่ือง การประยุกตเ์ทคโนโลยีเชิงบูรณาการของนกัศึกษาฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ผลการวิจยัพบวา่ รายวิชาในหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี
ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีเอ้ือต่อการบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหวา่งการฝึกสอนอยูใ่นระดบั
มาก นักศึกษาสามารถน าความรู้การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากสรุปผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1.  ผลการวจิยัดา้นประสิทธิผลของหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ICA) พบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงันั้นหลกัสูตร (ICA) น้ีจึงมีความเหมาะสมในการท่ีผูส้นใจ
จะน าไปใชก้บันกัศึกษาวชิาชีพครู ปีท่ี4 ก่อนจะท าการฝึกสอน  
 2.  การน าหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูไปใช ้ผูส้อนควรทบทวนความรู้ความเขา้ใจแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพราะจะ
ช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้เป็นระบบและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 3.  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วยสามขั้นตอนและมีความ
เช่ือมโยงกนั ผูส้อนควรศึกษาในวิธีคิดเพื่อเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตวัผูเ้รียน 
 
ข้อเสนอแนะวจัิยคร้ังนี ้ 
 1. ผูว้ิจยัได้น าหลกัสูตรมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูไปขยายผลพบว่า   ผลความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู หลงัทดลองใช้หลกัสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลกัสูตร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ผลประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ผลประเมินภาพรวมเกณฑ์ระดบัคุณภาพทกัษะ อยู่ในระดบั 4 คือ ระดบัทกัษะอยู่ใน
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ระดับสูงท่ีสุด และผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อหลักสูตรตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวมนกัศึกษา
วชิาชีพครูเห็นดว้ยต่อหลกัสูตรในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.22, S.D. = 0.04) 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ตามนโยบายการพฒันาประเทศในยุคการพฒันาประเทศไทย 4.0 ควรมีการวิจยั
ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู ในระดบัปริญญาตรี 
 2.  ควรมีการวิจยัพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อส่งเสริมทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการพฒันาประเทศในยุคการพฒันา
ประเทศไทย 4.0 
 3.  ควรมีการวิจยัด้านรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ในระดบัปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจโครงร่างและร่างหลกัสูตร 

และ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโครงร่างและร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

………………….. 
 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั ล าใย               สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศึกษา  
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                                                                                  มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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                                                                  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
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                                                                  มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

                ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
………………….. 

 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัตฤ์ทยั คลงัพหล       สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  
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                ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.การันยพ์ล ววิรรธมงคล   สาขาหลกัสูตรและการสอน 
                                                                  มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
 
3.  อาจารย ์ดร.พิทกัษ ์นิลนพคุณ                            สาขาหลกัสูตรและการสอน  
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐาน                    
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง:  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของแบบประเมิน 
 ความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 
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ประเด็น   

ความเห็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
    1.1 สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาได ้

    

    1.2 บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดั 
การเรียนรู้ได ้ 

    

2. ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู   
    2.1 สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้     
    2.2 สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้     
    2.3 สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน
สารสนเทศได ้

    

    2.4 สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ได ้

    

    2.5 สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาใน
แผนการจดัการเรียนรู้ได ้

    

    2.6 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (web 2.0) เช่น 
Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสาร
ในการจดัการเรียนรู้  

    

3. เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
    3.1 หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืนความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร 
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ประเด็น   

ความเห็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1  
    3.2 หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้
ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 

    

    3.3 หน่วยท่ี 3 การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 
เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้          

    

2. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารไปสร้างนวตักรรมทางการศึกษาได ้

    

3. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

    

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการกลุ่มท าให้
ท างานเป็นทีมได ้

    

5. ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูจาก 
เน้ือหาในหลกัสูตร 

    

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................................……………  

……...............................................................................................................................……………  

           
      ลงช่ือ …………………………………………… 

                              (……………………………………………) 
               ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องโครงร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง:  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของโครงร่าง 
 หลกัสูตรมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 โดยมีเกณฑก์ารให้ระดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 
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ประเด็น   
ความเห็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
    1.1 สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาได ้

    

    1.2 บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดั 
การเรียนรู้ได ้

    

2. ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
    2.1 สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้     
    2.2 สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้     
    2.3 สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน 
สารสนเทศได ้

    

    2.4 สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียน 
แผนการจดัการเรียนรู้ได ้

    

    2.5 สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาใน 
แผนการจดัการเรียนรู้ได ้

    

    2.6 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) เช่น 
Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสาร
ในการจดัการเรียนรู้ 

    

3. เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
    3.1 หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืนความรู้ดา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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ประเด็น   
ความเห็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1  
    3.2 หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหา  
1. การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

    

    3.3 หน่วยท่ี 3 การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 
เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้           

    

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

           
 

      ลงช่ือ …………………………………………… 
                              (……………………………………………) 

               ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 
 
 



 171 

แบบประเมินความสอดคล้องร่างหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง:  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของร่างหลกัสูตร 
 มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมี 
 เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 
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ประเด็น   
ความเห็น 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1  
1. ดา้นแนวคิดพ้ืนฐานหลกัสูตร 
    1.1 แนวคิดพ้ืนฐานของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ทางวชิาชีพครูและแนวคิดพฒันาสงัคมฐานความรู้เพียงใด 

    

    1.2  แนวคิดพ้ืนฐานหลกัสูตรสามารถน าไปปฏิบติัได ้
เพียงใด 

    

2. ดา้นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
    2.1 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
พ้ืนฐานของหลกัสูตรเพียงใด 

    

    2.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรครอบคลุมและชดัเจน 
เพียงใด 

    

3. ดา้นโครงสร้างของหลกัสูตร 
    3.1 โครงสร้างของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
เพียงใด 

    

    3.2 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
เพียงใด 

    

4. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เพียงใด 

    

    4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เพียงใด 

    

    4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 
ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เพียงใด 

    

5. ดา้นการวดัและการประเมินผล 
    5.1 วธีิวดัการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคค์วามรู้     
    5.2 วธีิวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์กัษะ     
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………          
 
  

      ลงช่ือ …………………………………………… 
                              (……………………………………………) 

               ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของ แบบทดสอบความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง: ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ 
 ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีเกณฑ์ 
 การใหร้ะดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 

วตัถุประสงค์ของความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  
 1. สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาได ้
 2.  บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได้ 
 

วตัถุประสงค์ของทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  
 1.  การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศเพื่อการคน้คืนสารสนเทศในการ
น ามาจดัการเรียนรู้ 
 2.  การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน 
         3.  การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
         4.  การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้  

      5.  การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
      6.  การประยุกต์เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการ
จดัการเรียนรู้ 
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 



 175 

ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

 
ขอ้ค าถาม 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 

+1 0 -1 
1. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ในด้านความสามารถพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลย ี
    ก. เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานค าศพัทท่ี์ใช ้  
    ข. เพ่ือใชเ้คร่ืองมือคน้ควา้และติดต่อ 
    ค. เพื่อเรียนรู้สารสนเทศ  
    ง. เพื่อเรียนรู้ผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่อสงัคม 
    จ. เพื่อเรียนรู้การใชคี้ยบ์อร์ดและเมาส์  

    

2. ขอ้ใดคือบทบาทการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
จดัการเรียนรู้ 
    ก. เพื่อให้ครูใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศได้  
    ข. เพื่อท่ีผูเ้รียนจะไดเ้ป็นคนทนัสมยั 
    ค. เพื่อให้ทนัศตวรรษท่ี 21     
    ง. เพื่อใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
    จ. เพื่อให้โรงเรียนไดป้รับเปล่ียนตามยคุตามสมยั 

    

3. ขอ้ใดคือแนวทางการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดั 
การเรียนรู้ 
    ก. การน ามาบูรณาการในหลกัสูตร 
    ข. จดัการอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกบัผูส้อน 
         ทกุรายวิชา 
    ค. เปิดเป็นรายวิชาเฉพาะเพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 
    ง. จดัห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับการคน้ควา้เพื่อการเรียนรู้ 
    จ. จดัฝึกอบรมวิธีสอนร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
          ในการเรียนรู้ 

    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

      ลงช่ือ …………………………………………… 
                              (……………………………………………) 

               ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องเกณฑ์ประเมินทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร              
ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง:  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของเกณฑ์ 
 ประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
 โดยมีเกณฑก์ารให้ระดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 เกณฑใ์นการพิจารณา 
  4 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
  3 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
  2 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1 หมายถึง ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
  0 หมายถึง ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
 เกณฑใ์นการพิจารณาระดบัทกัษะเป็นดงัน้ี 
  3.50 - 4.00 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
  2.50 - 3.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัสูง 
  1.50 - 2.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  0.50 - 1.49 ระดบัทกัษะอยูใ่นระดบันอ้ย 
  0.00 - 0.49 ระดบัไม่สามารถปฏิบติัได/้ไม่ปฏิบติั 
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 
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ประเด็น 
 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพทกัษะ 
ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

+1  0 -1  
1. การเขา้ถึง 
สารสนเทศและ 
การคน้คืน 
สารสนเทศเพื่อ 
การคน้คืน 
สารสนเทศในการ 
น ามาจดั 
การเรียนรู้ 

4 
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและ
สาระแกนกลาง 

    

3 
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

    

2 
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการ
คน้คืนสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งสาระ 
แกนกลาง  

    

1 
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการ
คน้คืนสารสนเทศได ้ 

    

0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้

    

2. การจดัเก็บ 
รวบรวม 
สารสนเทศเพื่อ 
การคน้คืน 

4 
สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็น
ไฟลง์านและใชค้  าส าคญัก าหนดช่ือพร้อมทั้ง
พรรณนาสารสนเทศตามมาตรฐานของส่ือ 
แต่ละประเภทเพ่ือง่ายต่อการคน้คืน 

    

3 
สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็น 
ไฟลง์านและก าหนดช่ือพร้อมทั้งพรรณนา 
สารสนเทศตามมาตรฐานของส่ือแต่ละ 
ประเภทได ้ 

    

2 
สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็น 
ไฟลง์านและก าหนดช่ือพร้อมทั้งระบุ 
แหล่งท่ีมาได ้
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ประเด็น 

 
เกณฑร์ะดบัคุณภาพทกัษะ 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

+1  0 -1  
 1 

สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็น 
ไฟลง์านและก าหนดช่ือได ้ 

    

0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้

    

3. การประเมิน 
สารสนเทศเพื่อ 
การออกแบบ 
การเรียนรู้ 

4 
สารสนเทศท่ีคน้คืนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
การเรียนรู้  

    

 3 
สารสนเทศท่ีคน้คืนมีเน้ือหาครอบคลุมใน 
เร่ืองท่ีตอ้งการออกแบบการเรียนรู้  

    

 2 
สารสนเทศท่ีคน้คืนมีเอกสารอา้งอิง หรือ 
แหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือ  

    

 1 
สารสนเทศท่ีคน้คืนมีความเป็นปัจจุบนั 

    

 0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้ 

    

4. การวเิคราะห์ 
สารสนเทศเพื่อ 
การออกแบบ 
การเรียนรู้  

4 
สามารถน าสารสนเทศมาวนิิจฉยัในการ 
ออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบแผนการสอน 
โดยน ามาใส่ในขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป 

    

 3 
สามารถน าสารสนเทศมาวนิิจฉยัในการ 
ออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบแผนการสอน 
ขั้นใดขั้นหน่ึง 
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ประเด็น 

 
เกณฑร์ะดบัคุณภาพทกัษะ 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

+1  0 -1  
 2 

สามารถจ าแนกประเภทและรูปลกัษณ์ของ 
สารสนเทศใหส้อดคลอ้งในการน ามาใช ้
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

    

 1 
สามารถคดัเลือกสารสนเทศ 
ท่ีมีความส าคญัหรือมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง 
ท่ีตอ้งการออกแบบการเรียนรู้ 

    

 0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้ 

    

5. การสงัเคราะห์ 
สารสนเทศเพื่อ 
การออกแบบ 
การเรียนรู้ 

4 
สร้างแผนการสอนท่ีใชแ้นวคิด Backward 
Design ร่วมกบัสารสนเทศท่ีผา่น 
กระบวนการ  

    

 3 
สร้างแผนการสอนท่ีใช ้
แนวคิด Backward Design ร่วมกบั 
สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์ 
มาแลว้  

    

 2 
น าแนวคิด Backward Design มาออกแบบ 
การเรียนรู้ร่วมกบัสารสนเทศท่ีผา่น 
กระบวนการวเิคราะห์มาแลว้  

    

 1 
น าสารสนเทศท่ีผา่นการวเิคราะห์มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบแผนการสอน  

    

 0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้
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ประเด็น 

 
เกณฑร์ะดบัคุณภาพทกัษะ 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

+1  0 -1  
6. การประยกุต ์
เคร่ืองมือ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร (Web 
2.0) ในการ 
จดัการเรียนรู้ 

4 
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่น 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    

 3 
สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสารมาใชเ้ป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมเติมได ้ 

    

 2 
สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบั 
ผูส้อน  

    

 1 
สามารถวางแผนในการน าเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการ 
จดัการเรียนรู้ได ้ 

    

 0 
ไม่สามารถปฏิบติัได ้ 

    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
      ลงช่ือ …………………………………………… 

                              (……………………………………………) 
               ผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ีต่อการใช้หลกัสูตรตามมาตรฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ช่ืองานวจัิย การพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
………………….. 

 
ค าช้ีแจง:  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ท่ีตรงกบัค่าระดบัความสอดคลอ้งของ 
 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชห้ลกัสูตรมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 และการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
 ความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
  คะแนน +1    =  เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง 
  คะแนน  0     =  เม่ือไม่แน่ใจ  
  คะแนน -1     =  เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง  
 
 

      ขอแสดงความขอบคุณยิง่                         
             นายวชิระ ดวงใจดี 

                           ผูว้จิยั 
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ประเด็น 
 

ความเห็น
ผูเ้ช่ียวชาญ 

 
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

+1  0 -1  
ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้  สามารถน าไปสู่มาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

    

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น     
3. ผูส้อนเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา     
4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีความเหมาะสม     
5. การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตรมีความเหมาะสม     
ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร 
1. การจดัสภาพแวดลอ้มกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก     
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลกัสูตรมีความเหมาะสม     
3. กระบวนการท างานแบบกลุ่มส่งเสริมใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้     
4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้     
5. ค าช้ีแนะจากผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการยอมรับและ
แกปั้ญหา 

    

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากโปรแกรมการจดัการเรียน   
1. สามารถน าความรู้ ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการสอนได ้

    

2. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ไปสร้างนวตักรรมทางการศึกษาได ้

    

3. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

    

4. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการกลุ่มท าใหท้ างาน
เป็นทีมได ้

    

5. ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

  
           
 

      ลงช่ือ …………………………………………… 
                              (……………………………………………) 

               ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค  
ผลค่าสถิติ 
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ตารางท่ี 37 ความสอดคลอ้งของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตร  
 

 
ประเด็น  

ค่าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 
    1.1 สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

    1.2 บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนรู้ได ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2. ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู   
     2.1 สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศ
ได ้

+1 +1 0 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

    2.2 สามารถจดัเกบ็สารสนเทศในรูปแบบ 
เมตาเดตาได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.8  สอดคลอ้ง 

    2.3 สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑ ์
การประเมินสารสนเทศได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.4 สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพ่ือใชป้ระกอบการ
เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.5 สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 0 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

    2.6 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) 
เช่น Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็นช่องทางใน
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้  

+1 +1 0 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

3. เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
    3.1 หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพ่ือการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเกบ็รวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืนความรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 37 ความสอดคลอ้งของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

 
ประเด็น  

ค่าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
3.2 หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหา  
1. การวิเคราะห์สารสนเทศเพือ่การออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพือ่การออกแบบ 
การเรียนรู้ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

3.3 หน่วยท่ี 3 การประเมินวิธีการแกปั้ญหาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้          

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 

ค่า IOC ของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่าง มีค่า 0.80-1.00  (0.91) 
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ตารางท่ี 38 ความสอดคลอ้งของแบบประเมินโครงร่างหลกัสูตร  
 

 
ประเด็น 

ค่าความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
    1.1 สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาได ้

+1 0 +1 +1 +1 0.8  สอดคลอ้ง 

    1.2 บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการ 
จดัการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2. ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู   
    2.1 สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้ 
สารสนเทศได ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.2 สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบ       
เมตาเดตาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.3 สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑ ์
การประเมินสารสนเทศได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.4 สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใช ้
ประกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 
 

    2.5 สามารถน าสารสนเทศมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบั 
เน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

    2.6 สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) 
เช่น Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็นช่องทางใน
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้  

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

3. เน้ือหาหลกัสูตรตามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 

3.1 หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร 
เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืน
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 38 ความสอดคลอ้งของแบบประเมินโครงร่างหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

 
ประเด็น 

ค่าความคิดเห็นของ 
ผูเ้ช่ียวชาญ คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
3.2 หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหา   
1. การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

3.3 หน่วยท่ี 3 การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
เน้ือหา   
1. การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
การเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ในการส่ือสารการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8  สอดคลอ้ง 

 

ค่า IOC ของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่าง มีค่า 0.80-1.00  (0.90) 
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ตารางท่ี 39 ความสอดคลอ้งของแบบประเมินร่างหลกัสูตร   
 

 
ประเด็น 

ค่าความคิดเห็นของ 
ผูท้รงคุณวุฒิ คนท่ี 

ค่า 
IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
ดา้นแนวคิดพ้ืนฐานของหลกัสูตร 
1. แนวคิดพ้ืนฐานของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบั 
หลกัการทางวชิาชีพครูและแนวคิดพฒันาสงัคม 
ฐานความรู้เพียงใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

2. แนวคิดพ้ืนฐานหลกัสูตรสามารถน าไปปฏิบติัได ้
เพียงใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นจุดมุ่งหมายหลกัสูตร 
3. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
พ้ืนฐานของหลกัสูตรเพียงใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

4. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรครอบคลุมและชดัเจน 
เพียงใด 

1 0 1 1 1 0.8 สอดคลอ้ง 

ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร 
5. โครงสร้างของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
เพียงใด 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 สอดคลอ้ง 

6. เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
เพียงใด 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เพียงใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เพียงใด 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 สอดคลอ้ง 

9. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั 
องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เพียงใด  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นการวดัและการประเมินผล 

10. วธีิวดัการประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
มาตรฐานดา้นความรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

11. วธีิวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
มาตรฐานดา้นทกัษะ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

ค่า IOC ของแบบประเมินความคิดเห็นโครงร่าง มีค่า 0.80-1.00  (0.90) 
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ตารางท่ี 40  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความรู้เทคโนโลย ี
 สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 0 0 0.60 ใชไ้ม่ได ้
3 +1 +1 +1 0 0 0.60 ใชไ้ม่ได ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 0 -1 0.40 ใชไ้ม่ได ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11 0 0 +1 +1 +1 0.60 ใชไ้ม่ได ้
12 0 0 0 0 0 0.00 ใชไ้ม่ได ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
15 0 +1 0 +1 +1 0.60 ใชไ้ม่ได ้
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 0 0 +1 +1 0.60 ใชไ้ม่ได ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
20 -1 +1 +1 0 +1 0.40 ใชไ้ม่ได ้
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
28 -1 +1 0 +1 +1 0.40 ใชไ้ม่ได ้
29 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้



 191 

ตารางท่ี 40  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความรู้เทคโนโลย ี
 สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี ผูเ้ช่ียวชาญ IOC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 0 +1 0 0.60 ใชไ้ม่ได ้
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ  

 คดัเลือกไวเ้ป็นแบบทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ จากแบบทดสอบทั้งหมด 30 ขอ้ 
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ตารางท่ี 41 แสดงการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบความรู้ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

ขอ้ท่ี ค่า P ค่า R ผลการพิจารณา 

1 0.03 -0.07 เอาออก 
2 0.50 0.47 คดัไว ้
3 0.23 -0.07 เอาออก 
4 0.37 -0.20 เอาออก 
5 0.00 0.00 เอาออก 
6 0.33 0.53 คดัไว ้
7 0.40 0.53 คดัไว ้
8 0.33 0.53 คดัไว ้
9 0.47 0.40 คดัไว ้

10 0.47 0.40 คดัไว ้
11 0.53 0.67 คดัไว ้
12 0.47 0.67 คดัไว ้
13 0.40 0.53 คดัไว ้
14 0.43 0.60 คดัไว ้
15 0.47 0.40 คดัไว ้
16 0.07 -0.13 เอาออก 
17 0.43 0.60 คดัไว ้
18 0.40 0.67 คดัไว ้
19 0.47 0.67 คดัไว ้
20 0.07 0.00 เอาออก 
21 0.47 0.40 คดัไว ้
22 0.43 0.60 คดัไว ้
23 0.37 0.60 คดัไว ้
24 0.40 0.67 คดัไว ้

25 0.00 0.00 เอาออก 
26 0.47 0.67 คดัไว ้
27 0.20 0.13 เอาออก 
28 0.50 0.60 คดัไว ้
29 0.23 -0.07 เอาออก 
30 0.27 -0.13 เอาออก 



 193 

ตารางท่ี 42 แสดงการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Item Statistics) 
 

ขอ้ท่ี N Mean Std. Deviation 
ขอ้ท่ี 1 30 .500 .509 

ขอ้ท่ี 2 30 .333 .479 

ขอ้ท่ี 3 30 .400 .498 

ขอ้ท่ี 4 30 .333 .479 

ขอ้ท่ี 5 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 6 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 7 30 .533 .507 

ขอ้ท่ี 8 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 9 30 .400 .498 

ขอ้ท่ี 10 30 .433 .504 

ขอ้ท่ี 11 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 12 30 .433 .504 

ขอ้ท่ี 13 30 .400 .498 

ขอ้ท่ี 14 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 15 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 16 30 .433 .504 

ขอ้ท่ี 17 30 .368 .490 

ขอ้ท่ี 18 30 .400 .498 

ขอ้ท่ี 19 30 .468 .507 

ขอ้ท่ี 20 30 .500 .509 
 
 

 
 
 
 
 



 194 

ตารางท่ี 43 แสดงการหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยวธีิของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Reliability  
 Statistics) 
 

Alpha Alpha Based on Standardized Items N of Items 
.931 .931 20 

 
ตารางท่ี 44  การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนหลงั กลุ่มน าร่อง  
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t p 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

      
     30 

 

 
20 

 

5.90 1.81  
11.72** 

 
0.000  

ทดสอบ
หลงัเรียน 

12.40 2.57 

**P<.01 
 

ตารางท่ี 45  การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนหลงั กลุ่มทดลองใช ้ 
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t P 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

 
30 
 

 
20 

 

6.47 2.19  
19.53** 

 
0.000  

ทดสอบ
หลงัเรียน 

14.93 1.98 

**P<.01 
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ตารางท่ี 46  การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนหลงั กลุ่มขยายผล 
 

การ
ทดสอบ 

จ านวน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t p 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

 
30 
 

 
20 

 

7.03 2.20  
19.99** 

 
0.000  

ทดสอบ
หลงัเรียน 

16.33 1.65 

**P<.01 
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ภาพประกอบ Print out t-test กลุ่มน าร่อง 
 

Paired Sample Statistics 

   Mean N Std. Deviation 
Pair 1 Pre-test 5.90 30 1.81 

 Posttest 12.40 30 2.57 

 
Paired Sample Test  

   Paired Differences     

  Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Sig. 
(1-tailed) 

         
Pair 1 
 

Posttest - 
Pretest 6.50 3.04 0.55 11.7223 29 0.0000 0.0000 
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ภาพประกอบ Print out t-test กลุ่มทดลอง 
 

Paired Sample Statistics 

   Mean N Std. Deviation 
Pair 1 Pre-test 6.47 30 2.19 

 Posttest 14.93 30 1.98 

 
Paired Sample Test 

   Paired Differences     

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Sig. 

(1-tailed) 

         
Pair 1 
 

Posttest - 
Pretest 8.47 2.37 0.43 19.5325 29 0.0000 0.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 198 

ภาพประกอบ Print out t-test กลุ่มขยายผล 
 

Paired Sample Statistics 

   Mean N Std. Deviation 
Pair 1 Pre-test 7.03 30 2.20 

 Posttest 16.33 30 1.65 

 
Paired Sample Test 

   Paired Differences     

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Sig. 

(1-tailed) 

         
Pair 1 Posttest - Pretest 9.30 2.55 0.47 19.9902 29 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี 47  ความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ค่า 
IOC 

แปลผล  
1 2 3 4 5 

การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศเพื่อการคน้คืนสารสนเทศในการน ามาจดัการเรียนรู้ 
4 สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการคน้คืน 
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและสาระ 
แกนกลาง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

3 สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการคน้คืน 
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการคน้คืน 
สารสนเทศท่ีสอดคลอ้งสาระแกนกลาง  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

1 สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศและท าการคน้คืน 
สารสนเทศได ้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0  
การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืน 
4 สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็นไฟล ์
งานและใชค้  าส าคญัก าหนดช่ือพร้อมทั้งพรรณนา 
สารสนเทศตามมาตรฐานของส่ือแต่ละประเภทเพ่ือ 
ง่ายต่อการคน้คืน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
 

3 สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็นไฟล ์
งานและก าหนดช่ือพร้อมทั้งพรรณนาสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานของส่ือแต่ละประเภทได ้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็นไฟล ์
งานและก าหนดช่ือพร้อมทั้งระบุแหล่งท่ีมาได ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

1 สามารถจดัเก็บสารสนเทศโดยการสร้างเป็นไฟล ์
งานและก าหนดช่ือได ้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 

4 สารสนเทศท่ีคน้คืนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้  

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 47  ความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ค่า 
IOC 

แปลผล  
1 2 3 4 5 

3 สารสนเทศท่ีคน้คืนมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองท่ี 
ตอ้งการออกแบบการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 สารสนเทศท่ีคน้คืนมีเอกสารอา้งอิง หรือ 
แหล่งท่ีมาน่าเช่ือถือ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80   สอดคลอ้ง 

1 สารสนเทศท่ีคน้คืนมีความเป็นปัจจุบนั +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
4 สามารถน าสารสนเทศมาวนิิจฉยัในการออกแบบ 
การเรียนรู้ในรูปแบบแผนการสอนโดยน ามาใส่ใน 
ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

3 สามารถน าสารสนเทศมาวนิิจฉยัในการออกแบบ 
การเรียนรู้ในรูปแบบแผนการสอนขั้นใดขั้นหน่ึง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปลกัษณ์ของ 
สารสนเทศใหส้อดคลอ้งในการน ามาใชอ้อกแบบ 
กิจกรรมเพ่ือการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

1 สามารถคดัเลือกสารสนเทศท่ีมีความส าคญัหรือ
มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการออกแบบ 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

การสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
4 สร้างแผนการสอนท่ีใชแ้นวคิด Backward 
 Design ร่วมกบัสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

3 สร้างแผนการสอนท่ีใชแ้นวคิด Backward 
Design ร่วมกบัสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการ 
วเิคราะห์มาแลว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 น าแนวคิด Backward Design มาออกแบบ 
การเรียนรู้ร่วมกบัสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการ
วเิคราะห์มาแลว้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 47  ความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
 การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี ค่า 
IOC 

แปลผล  
1 2 3 4 5 

1 น าสารสนเทศท่ีผา่นการวเิคราะห์มาออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบแผนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

การประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Web 2.0) ในการจดัการเรียนรู้ 

4 สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่น 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

3 สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาใชเ้ป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
เพ่ิมเติมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

2 สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูส้อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

1 สามารถวางแผนในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

0 ไม่สามารถปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอ้ง 

 

ค่า IOCของแบบประเมินทกัษะ มีค่า 0.80-1.00  (0.98) 
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ตารางท่ี 48  ผลความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐาน 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 

ประเด็น ค่าความคิดเห็นของ 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปลผล  

1 2 3 4 5 
ดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้นกัศึกษา 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้  สามารถน าไปสู่ 
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

2. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น +1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

3. ผูส้อนเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

5. การประเมินผลการเรียนรู้ในหลกัสูตร 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

ดา้นบรรยากาศต่อหลกัสูตร 

1.การจดัสภาพแวดลอ้มกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมมาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

2.เอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลกัสูตร 
มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

3. กระบวนการท างานแบบกลุ่มส่งเสริมให ้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

4. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด 
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

5. ค าช้ีแนะจากผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด 
การยอมรับและแกปั้ญหา 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 สอดคลอ้ง 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บจากโปรแกรมการจดัการเรียน 

1. สามารถน าความรู้ ทกัษะจากการฝึกปฏิบติัไปใช ้
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการสอนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

2. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การส่ือสารไปสร้างนวตักรรมทางการศึกษาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

3. สามารถน าทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 48  ผลความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตรตามมาตรฐาน 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  (ต่อ) 
 

ประเด็น ค่าความคิดเห็นของ 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ค่า 
IOC 

แปลผล  

1 2 3 4 5 
4.รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการกลุ่ม 
ท าใหท้ างานเป็นทีมได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

5. ไดรั้บความรู้และทกัษะตามมาตรฐานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพ 
ครูจากเน้ือหาในหลกัสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0  สอดคลอ้ง 

 

ค่า IOC ของแบบสอบถามความคิดเห็น มีค่า 0.80-1.00  (0.97) 
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ภาคผนวก ง 
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
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หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
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ค าน า 
 

 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูพฒันาข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและ
การสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฉบบัน้ีเพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครู 
มีความรู้ ทกัษะ และคุณลักษณะ ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู โดยผา่นเน้ือหาและวิธีการสอนแบบ ICA MODEL เพื่อให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยีในการส่งเสริมทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัเรียน  

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบแกไ้ขและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันา
เคร่ืองมือและหลกัสูตรฉบบัน้ี ขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ละนกัศึกษาวชิาชีพครู มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ท่ีใหค้วามร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรฉบบัน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการปริญญานิพนธ์ท่ีตรวจสอบ
ส่งเสริมและเสนอแนะจนหลกัสูตรฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ 

 
 
 
                                                                                นาย วชิระ ดวงใจดี 

                   นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
                  มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
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ตอนที ่1 
บทน า 

 

หลกัการและเหตุผล 
 การผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ การพัฒนา

หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบณัฑิต
ครู สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอบสนองแนวคิดของคล่ืนยุคท่ีสามท่ีเป็นยุคท่ี
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีมีการกระจายความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมสารสนเทศ           
จึงกลายเป็นยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society or Knowledge Society) จากบริบท  
การเปล่ียนแปลงสังคมท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีกวา้งขวางผา่นส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายจากทัว่โลกและมีบทบาทมากต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Alvin Toffle, 1980 and Drucker, 1994) ) ถา้เราสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนและเป็นตวัเช่ือมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ
การส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนห้องสมุดห้องทดลองหรือแมแ้ต่เรียนรู้เองท่ีบา้น      
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตวัเยาวชนและประเทศในอนาคต  

 ทกัษะด้านสัมพนัธภาพ  (Relationships) นั้นจะเป็นทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารประกอบด้วยทกัษะย่อยท่ีตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์กนัทั้งสามด้านคือ  
ทกัษะทางเทคโนโลยี,สารสนเทศและส่ือ (Information, Media and Technology Skills) เพื่อน ามาใช้
ในการ 1) การระบุค าคน้  (Define) 2) การเก็บรวบรวม (Access) 3) การจดัการขอ้มูล (Manage)       
4) การบูรณาการขอ้มูล (Integrate) 5) การประเมินขอ้มูล (Evaluate) 6) สร้างสรรคช้ิ์นงาน/ผลงาน 
(Create) และ  7) การน าเสนอผลงาน (Communicate)(ETS:online) โดยเป็นทกัษะส าคญัท่ีครูตอ้ง
น ามาประยุกตใ์ชจ้ดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อใหส้ามารถท างานไดใ้นสังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาครูมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
           2.  เพื่อให้นักศึกษาครูมีทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
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ผลการเรียนรู้ทีต้่องการให้เกิดขึน้ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.   ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู : มีความ

รอบรู้เข้าใจในหลักการของการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา 

  1.1  สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาได ้ 
  1.2  บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้    
 2.  ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู:           

มีความสามารถ/ทกัษะในการเขา้ถึง จดัเก็บ วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อน ามา
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 

  2.1  สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้              
  2.2  สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้
  2.3  สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมินสารสนเทศได ้

  2.4  สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
  2.5  สามารถน าสารสนเทศมาออกแบบให้สอดคล้องกับเน้ือหาในแผนการจัด    
การเรียนรู้ได ้
  2.6  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น (Web 2.0) เช่น Edmodo, Web Blogs, 
Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
 

สาระทีใ่ช้ในการพฒันา 
 หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

มีโครงสร้างเน้ือหา 3 หน่วย รวม 30 ชัว่โมง ดงัแสดงในตารางท่ี 49 
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ตารางท่ี 49  หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้ 
 

หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้ 

รูปแบบการเรียนรู้ Information Technology and 
Communication   

หน่วยท่ี 1  
ความรู้ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร  

Computer Literacy 
หน่วยท่ี 2 
ความรู้ดา้นรู้
คอมพิวเตอร์ 

  
 

Assessment for IT 
Solution 
หน่วยท่ี 3 

การประเมินวิธีการ
แกปั้ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษา 

I: Identify needs for 
Learning 
1.1  ก าหนดความรู้    
(Knowledge) 
1.2  ก าหนดการปฏิบติั 
(Do) 

เน้ือหา  
1. ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
2. การรู้สารสนเทศเพ่ือการ
จดัการเรียนรู้ 
3. การเขา้ถึงสารสนเทศและ
การคน้คืนสารสนเทศ 
4. การจดัเกบ็รวบรวม
สารสนเทศเพือ่การคน้คืน 

เน้ือหา  
1. การวิเคราะห์
สารสนเทศเพือ่การ
ออกแบบการเรียนรู้ 
2. การสงัเคราะห์
สารสนเทศเพือ่การ
ออกแบบการเรียนรู้ 

 

เน้ือหา  
1. การประเมิน
สารสนเทศเพือ่การ
ออกแบบการเรียนรู้ 
2. การประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ในการ
จดัการเรียนรู้       

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิง
ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ ์
(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

C: (Collaborative Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ร่วมกนั (Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ ์(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ (Body 
of Knowledge) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ ์
(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

C: (Collaborative 
Learning) 
2.1 รับรู้และก าหนดส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ร่วมกนั 
(Recognition) 
2.2  ใชก้ลยทุธ ์
(Strategic) 
2.3  ผลจากการเรียนรู้ 
(Body of Knowledge) 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอ
ผลงาน (Present) 
3.2 ประเมินและ
ปรับแต่งความรู้ตาม
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 
3.2 ประเมินและปรับแต่ง
ความรู้ตามขอ้มูลยอ้นกลบั 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 
3.2 ประเมินและ
ปรับแต่งความรู้ตาม
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

A: (Assessment) 
3.1 การน าเสนอผลงาน 
(Present) 
3.2 ประเมินและปรับแต่ง
ความรู้ตามขอ้มูล
ยอ้นกลบั 
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รูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้ 
 ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู (ICA) และรูปแบบการเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 14 
 

 
 
ภาพท่ี 14   ICA Design for learning (ICA Model) 
 

 จากภาพท่ี 11 วงกลมดา้นนอกหมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงการศึกษาตลอดชีวิต    
มีหลกัการส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 1) การเรียนเพื่อรู้  2) การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง 3) การเรียนรู้
เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั และ 4) การเรียนรู้เพื่อชีวิต ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดมาปรับแบ่งออกเป็นสาม
ส่วนประกอบดว้ย  
 ส่วนท่ี 1 Identify needs for Learning หมายถึง การระบุความตอ้งการส าหรับการเรียนรู้
วา่ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนรู้อะไร ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบัคุณภาพ  
  2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 

 ส่วนท่ี 2 Collaborative Learning หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะเรียนรู้โดย
ก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน (Task)  
 2. Strategic: ขั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนเลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป็นงาน (Job)  
 3. Affective: ขั้นความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ ผูเ้รียนคิดเป็นโครงงาน (Project) 
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 ส่วนท่ี 3 Assessment  หมายถึง การประเมินการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การน าเสนอผลงาน: นวตักรรมท่ีไดจ้ากโครงงาน 

 2. ประเมินและปรับแต่งความรู้ตามขอ้มูลยอ้นกลบั: โดยน านวตักรรมมาปรับปรุงเป็น
กระบวนการขั้นตอนทางเทคโนโลย ี

 จากความหมายและขั้นตอนการปฏิบติัการของ ICA Model ผูว้ิจยัสรุปเป็นตารางท่ี 1 
เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจดงัแสดงในตารางท่ี 50 
 

ตารางท่ี 50  ความหมายและขั้นตอนการปฏิบติัการของ ICA Model 
 

ส่วนท่ี 1 Identify needs for 
Learning 

ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค,์การ
ปฏิบติั,กลยทุธ์และความรู้สึก
หลงัการเรียนรู้และระดบั

คุณภาพ 

ส่วนท่ี 2 Collaborative 
Learning 

:  การท างานร่วมกนัในการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย  3 ขั้นตอน 

ส่วนท่ี 3 Assessment:  
ประเมินการปฏิบติั 

1.1  Knowledge: ขั้นนิยามความรู้ 
ผูเ้รียนก าหนดจุดประสงคแ์ละระดบั
คุณภาพ 
 

2.1 Recognition: ขั้นการรับรู้ส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ เป็นส่ิงผูเ้รียนเลือกท่ีจะ
เรียนรู้โดยก าหนดใหเ้ป็นภาระงาน 
(Task) 

3.1 Present : การน าเสนอ
ผลงานนวตักรรมท่ีไดรั้บ 
การเรียนรู้ 
 

1.2. Do: ขั้นการฝึกปฏิบติั ส่ิงท่ีผูเ้รียน
ตอ้งฝึกปฏิบติัและระดบัคุณภาพ 

2.2 Strategic: ขั้นกลยทุธ์การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนเลือกกลยทุธ์ท่ีจะใชใ้นการ
เรียนรู้โดยก าหนดเป็นงาน (Job) 
2.3 Body of Knowledge: ขั้น
ความรู้สึกหลงัเกิดจากการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนคิดเป็นโครงงาน (Project) 

3.2 Evaluate and Improve the  
Feedback: ประเมินและ
ปรับแตง่ความรู้ตามขอ้มูล
ยอ้นกลบั  (โดยน า
ขอ้ผิดพลาดจากนวตักรรมมา
ปรับปรุงเป็นกระบวนการ
ขั้นตอนทางเทคโนโลย)ี 

 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 2.  ส่ือการน าเสนอ Power point 
 3.  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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การวดัและการประเมินผล 
 ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดแนวทางส าหรับการวดัและการประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับวิชาชีพครู คลอบคลุม ความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 51 
 

ตารางท่ี 51  แนวทางการประเมินตามหลกัสูตร 
 

ประเมินผล 
การเรียนรู้ 

วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู :มีความรอบ
รู้เขา้ใจในหลกัการของ
การรู้สารสนเทศและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อ
การศึกษา 

ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
เร่ืองต่อไปน้ี  
1. สามารถสรุปความหมาย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษาได ้ 
2. สามารถอธิบายหลกัการ
ของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ได ้

แบบทดสอบความรู้
ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
จ านวน 20 ขอ้ 

คะแนนหลงัเรียน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 60 ถือวา่
ผา่นผลการประเมิน 

2. ทกัษะทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ 
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษา 
วชิาชีพครู : 
มีความสามารถ/ทกัษะ 
ในการเขา้ถึง จดัเก็บ 
 วเิคราะห์ ประเมิน และ 
สงัเคราะห์สารสนเทศ 
เพื่อน ามาออกแบบ 
การ 
เรียนรู้ร่วมกบั 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการ
จดัการเรียนรู้ 

ประเมินจากช้ินงานตาม
มาตรฐานดา้นทกัษะ 
ดงัน้ี 
1. สามารถเลือกใชค้  าคน้ใน
การสืบคน้สารสนเทศได ้              
2.สามารถจดัเก็บสารสนเทศ
ในรูปแบบเมตาเดตาได ้
3. สามารถตดัสินสารสนเทศ
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน
สารสนเทศได ้
4. สามารถคดัเลือก
สารสนเทศเพื่อใช้
ประกอบการเขียนแผน 
การจดัการเรียนรู้ได ้

แบบประเมินทกัษะ
แบบ Rubrics Score  
ตามทกัษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู  

ทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครูโดยเฉล่ีย
เกณฑค์วามสามารถใน
ระดบัมากถือวา่ผา่นผล
การประเมิน 
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ตารางท่ี 51  แนวทางการประเมินตามหลกัสูตร  (ต่อ) 
 

ประเมินผล 
การเรียนรู้ 

วธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

 5. สามารถน าสารสนเทศ 
มาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา
ในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
6. สามารถประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) 
เช่น Edmodo, Web Blogs, 
 Facebook 
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หน่วยที ่1 
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information Technology and Communication) 

 

สาระส าคัญ 
 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยการพฒันา
คุณภาพทางการศึกษาในการเพิ่มศกัยภาพใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนรู้วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากฐานข้อมูล และวิธีการจดัเก็บเพื่อการค้นคืน
ส าหรับมาพฒันาการเรียนการสอน โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ขอ้มูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

จุดประสงค์ 
 1.  สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาได ้ 
 2.  บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

          3.  สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้              
 4.  สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้    

 

เน้ือหา 
 1.  ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
            2.  การรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
            3.  การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
            4.  การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนการบรรยาย, แหล่งเรียนรู้ www. 
 2.  ใบความรู้ท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.  ใบความรู้ท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
 4.  ใบความรู้ท่ี 3 การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ 
            5.  ใบความรู้ท่ี 4 การจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน 
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การวดัและการประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบ 20 ขอ้ ก่อนเรียน และหลงัเรียน  
           2.  แบบประเมินแบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับ
ครู (Rubrics Score) 
 

กจิกรรมการเรียนการสอนตาม ICA MODEL  
 

ICA MODEL: หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

หัวเร่ือง: ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และการรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 

Learning Goal: 1. สรุปความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาได ้ 
               2. บอกหลกัการของสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

1. I: (Identify needs for Learning) 2. C: (Collaborative Learning): R - S - B 3.  A : (Assessment) 
1.1  ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนั
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้
และระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน
เป้าหมายในการเรียนรู้ 

2.1  Recognition : ผูเ้รียนศึกษาจากเอกสาร
หวัขอ้ ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร และการรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ละจากเวบ็ไซด์
หรือศึกษาจากต ารา  

 

1.2 ผูเ้รียนก าหนดการฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และ 
การรู้สารสนเทศเพื่อการจดั 
การเรียนรู้ เพ่ือก าหนดระดบั
คุณภาพการปฏิบติังาน 

2.2  Strategic :ผูเ้รียนศึกษาใบงานโดยมีหวัขอ้
ตามล าดบั ดงัน้ี ผูเ้รียนใชค้วามรู้ท่ีไดศึ้กษาไป
นั้นคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบั
หวัขอ้ความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร และการรู้สารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรียนรู้ 

3.1 น าเสนอความรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร และการรู้
สารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ 
3.2 ประเมินโดย
อาจารยผ์ูส้อนและ
ผูเ้รียนน าไป
ปรับปรุงแต่งความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั 

 2.3  Body of Knowledge: หลงัจากท่ีผูเ้รียน 
มีความรู้เก่ียวกบัความรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร และการรู้สารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ และจดัท าเป็นการน าเสนอโดยใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยตีามความถนดัของ
ผูเ้รียน  
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กจิกรรมการเรียนการสอนตาม ICA MODEL  
 

 

ICA MODE: หน่วยท่ี 1 ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 

หัวเร่ือง : การเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืนสารสนเทศ และการจดัเก็บรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการคน้คืน 
Learning Goal: 1. สามารถเลือกใชค้  าคน้ในการสืบคน้สารสนเทศได ้              
                               2. สามารถจดัเก็บสารสนเทศในรูปแบบเมตาเดตาได ้
1. I: (Identify needs for Learning) 2. C: (Collaborative Learning) : R - S - B 3.  A: (Assessment) 
1.1  ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
เรียนรู้และระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน
เป้าหมายในการเรียนรู้ 

2.1  Recognition: ผูเ้รียนศึกษาจากเอกสาร
หวัขอ้ ความรู้เก่ียวกบัสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการเรียนรู้ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ละจาก
เวบ็ไซดห์รือศึกษาจากต ารา  

 

1.2 ผูเ้รียนก าหนดการฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัการเขา้ถึงสารสนเทศและการ
คน้คืนสารสนเทศ และการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน 
เพ่ือก าหนดระดบัคุณภาพการ
ปฏิบติังาน 

2.2  Strategic:ผูเ้รียนศึกษาใบงานโดยมี
หวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี ผูเ้รียนใชค้วามรู้ท่ีได้
ศึกษาไปนั้นคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้ดว้ย
ตนเองเก่ียวกบัหวัขอ้การเขา้ถึงสารสนเทศ
และการคน้คืนสารสนเทศ และการจดัเก็บ
รวบรวมสารสนเทศเพื่อการคน้คืน โดย
ก าหนดรายวชิา,หน่วยการเรียนรู้,ตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้ เพื่อจดัท าเป็นแผนการสอน 

3.1 น าเสนอการ
เขา้ถึงสารสนเทศ
และการคน้คืน
สารสนเทศ และการ
จดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการ
คน้คืน ในการท า
แผนการสอน 
3.2 ประเมินโดย
อาจารยผ์ูส้อนและ
ผูเ้รียนน าไป
ปรับปรุงแต่งความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั 

 2.3 Body of Knowledge: หลงัจากท่ีผูเ้รียน 
มีทกัษะการเขา้ถึงสารสนเทศและการคน้คืน
สารสนเทศ และการจดัเก็บรวบรวม
สารสนเทศเพื่อการคน้คืน โดยก าหนด
รายวชิา,หน่วยการเรียนรู้,ตวัช้ีวดัและสาระ
การเรียนรู้ เพื่อจดัท าเป็นแผนการสอน 
จากนั้นจดัท าขอ้มูลเพ่ือน าเสนอโดยใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยตีามความถนดัของ
ผูเ้รียน 
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หน่วยที ่2 
ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 
(Computer Literacy) 

 

สาระส าคัญ   
 ความรู้ด้านรู้คอมพิวเตอร์มีทกัษะของการวิเคราะห์ระบบและสังเคราะห์ใหม่จึงใช้
ทกัษะน้ีมาวิเคราะห์สารสนเทศท่ีท าการสืบคน้มาร่วมกบัระบบการออกแบบการจดัการเรียนรู้ว่า  
จะน าสารสนเทศท่ีได้นั้นให้น ามาจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนอย่างไรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์           
เม่ือท าการวิเคราะห์ได้แล้วจากนั้ นจึงท าการสังเคราะห์หรือสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยมี
สารสนเทศเขา้ร่วมจดัการเรียนรู้  
 

จุดประสงค์ 
 1.  สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

 2.  สามารถน าสารสนเทศมาออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้
ได ้
 

เน้ือหา 
  1.  การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
             2.  การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนการบรรยาย, แหล่งเรียนรู้ www. 
 2.  ใบความรู้ท่ี 1 การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
 3.  ใบความรู้ท่ี 2 การสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
  

การวดัและการประเมินผล 
 แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู (Rubrics 
Score) 
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กจิกรรมการเรียนการสอนตาม ICA MODEL  
 

ICA MODEL: หน่วยท่ี 2 ความรู้ดา้นรู้คอมพิวเตอร์ 

หัวเร่ือง: การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ และการสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้ 
Learning Goal : 1. สามารถคดัเลือกสารสนเทศเพื่อใชป้ระกอบการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
          2. สามารถน าสารสนเทศมาออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในแผนการจดัการเรียนรู้ได ้
1. I: (Identify needs for Learning) 2. C: (Collaborative Learning) : R - S - B 3.  A: (Assessment) 
1.1  ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงค์
ในการเรียนรู้และระดบัคุณภาพ
ตามมาตรฐานเป้าหมายในการ
เรียนรู้ 

2.1  Recognition: ผูเ้รียนศึกษาจากเอกสารหวัขอ้ 
การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการ
เรียนรู้ และการสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจดัเตรียมไวแ้ละจาก
เวบ็ไซดห์รือศึกษาจากต ารา  

 

1.2ผูเ้รียนก าหนดการฝึกปฏิบติั
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการศึกษาและ
ระดบัคุณภาพการปฏิบติังาน 

2.2  Strategic: ผูเ้รียนศึกษาใบงานโดยมีหวัขอ้
ตามล าดบั ดงัน้ี  จากรายวชิา,หน่วยการเรียนรู้,
ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ เพื่อจดัท าเป็น
แผนการสอนผ จงน าสารสนเทศท่ีจดัเก็บมาท า
การวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการออกแบบการ
เรียนรู้ และการสงัเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อน ามาจดัการเรียนรู้ โดย
ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติั 

3.1 น าเสนอขอ้มูล
การวเิคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
และการสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
จากการก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ 
3.2 ประเมินช้ินงาน
โดยอาจารยผ์ูส้อน
และผูเ้รียนน าไป
ปรับปรุงแต่งความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั 

 2.3 Body of Knowledge: หลงัจากท่ีผูเ้รียน 
มีทกัษะการวเิคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบการเรียนรู้ และการสงัเคราะห์
สารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ โดย
ก าหนดรายวชิา,หน่วยการเรียนรู้,ตวัช้ีวดัและ
สาระการเรียนรู้ เพื่อจดัท าเป็นแผนการสอน 
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หน่วยที ่3 
การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 

(Assessment for IT Solution) 
 

สาระส าคัญ  
 การประเมินวธีิแกปั้ญาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นกระบวนการตดัสินใจในการน า
สารสนเทศมาใชใ้นการออกแบบเรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Web2.0) ให้
เกิดความเหมาะสมเพื่อถ่ายทอด  
 

จุดประสงค์ 
 1.  สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมินสารสนเทศได ้

            2.  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น (Web 2.0) เช่น Edmodo, Web Blogs, 
Facebook เป็นช่องทางในการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  เอกสารประกอบการสอนการบรรยาย,แหล่งเรียนรู้ www. 
 2.  ใบความรู้ท่ี 1 การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ 
 3.  ใบความรู้ท่ี 2 การประยุกตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
จดัการเรียนรู้       
 

การวดัและการประเมินผล 
 แบบประเมินทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับครู (Rubrics 
Score) 
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กจิกรรมการเรียนการสอนตาม ICA MODEL 
 

ICA MODE: หน่วยท่ี 3 การประเมินวธีิการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา 
หัวเร่ือง: การประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ และการประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร ในการจดัการเรียนรู้       
Learning Goal: 1. สามารถตดัสินสารสนเทศตามหลกัเกณฑก์ารประเมินสารสนเทศได ้
                           2. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีเช่น (Web 2.0) เช่น Edmodo, Web Blogs, Facebook เป็น
ช่องทางในการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ 
1. I: (Identify needs for 
Learning) 

2. C: (Collaborative Learning): R - S - B 3.  A: (Assessment) 

1.1  ผูเ้รียนก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้
และระดบัคุณภาพตาม
มาตรฐานเป้าหมายในการ
เรียนรู้ 

2.1  Recognition: ผูเ้รียนศึกษาจากเอกสาร
หวัขอ้ การประเมินสารสนเทศเพือ่การ
ออกแบบการเรียนรู้ และการประยกุต์
เคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร ในการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูส้อนจดั 
เตรียมไวแ้ละจากเวบ็ไซดห์รือศึกษาจากต ารา  

 

1.2 ผูเ้รียนก าหนดการฝึก
ปฏิบติัเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อการศึกษาและระดบั
คุณภาพการปฏิบติังาน 

2.2  Strategic:ผูเ้รียนศึกษาใบงานโดยมีหวัขอ้
ตามล าดบั ดงัน้ี จงน าแผนการสอนท่ีสร้างมา
ท าการประเมินโดยใชห้ลกัการประเมิน
สารสนเทศและการประเมินส่ือ และศึกษาการ
ประยกุตเ์คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียน
เป็นผูป้ฏิบติั  

3.1 น าเสนอแผนการสอน
พร้อมกิจกรรมท่ีอยูใ่น
รูปแบบของเคร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารส าหรับส่ือสาร
ในการจดัการเรียนรู้ 
3.2 ประเมินช้ินงานโดย
อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียน
น าไปปรับปรุงแต่งความรู้
ตามขอ้มูลยอ้นกลบั 

 2.3  Body of Knowledge: หลงัจากท่ีผูเ้รียนมี
ทกัษะประเมินสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
การเรียนรู้ และการประยกุตเ์คร่ืองมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในการ
จดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนท าโครงงานต่อเน่ืองโดย
การน าแผนการจดัการเรียนรู้ มาออกแบบ
ร่วมกบัเคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในการส่ือสารความรู้  
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