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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อพั ฒนารูป แบบหลั กสูต รเสริ มเพื่ อเสริ มสร้ า งสมรรถภาพด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้ เมตริกซ์การเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะของครูและนักศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
รูปแบบการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากใช้
รูปแบบการเรียนแบบใหม่ และ เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนและความคิดก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน
โดยใช้ ชุดบทเรียนแบบใหม่และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบใหม่ โดยนาเสนอบูรณา
การสมรรถนะครูด้านICT ที่กาหนดตาม
มาตรฐานยูเนสโก้ (Unesco ICT)
การออกแบบชุดสมรรถนะด้ าน ICT ของครูคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาสมรรถนะได้ 2วิธี คือ ใช้ ฟอร์มเป็ น
ตัวกาหนดวิธีการสร้ างหลักสูตรเสริมด้ าน ICT และ ใช้ วิธี TPCK พัฒนาหลักสูตรสร้ างสมรรถนะของครูท่ไี ด้ รับความรู้
ด้ านเทคโนโลยี มาพัฒนาร่วมกันได้ หลักสูตรที่ครอบคลุมเทคโนโลยีการสอนและเนื้อหา โดยนาเสนอวิธกี ารใหม่ในการ
กาหนดชุ ดสมรรถนะด้ าน ICT และสมรรถนะด้ านครูผ้ ู สอนมาบูร ณาการเข้ า กับนักศึ กษาที่พัฒนาโดยใช้ ชุด รูป แบบ
เมตริกซ์ดงั กล่าว
กลุ่มตัวอย่ างประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิชาชีพครูช้ันปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยจานวน 100 คน
ผู้วิจัยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 36 คน โดยวิธสี ่มุ แบบแบ่งกลุ่มโดยวิธจี ับสลาก เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้ บทเรียน
ผ่านเว็บออนไลน์ด้วยรูปแบบการสอนที่สร้ างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าฐานนิยม t-test แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่ า ได้ ชุดสมรรถนะที่มีบทเรียนที่เหมาะสมกับสมรรถนะด้ าน ICT ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางและ สมรรถนะของครูด้ า น ICT ที่ กาหนดในมาตรฐานยูเ นสโก้ พัฒ นาขึ้ น มีป ระสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ท่ ี
กาหนด คือ 82.50/80.10 โดยผู้ ใ ช้ ส ามารถเข้ า ใจระบบและเนื้ อ หาได้ โ ดยง่ า ยซึ่ ง ระบบช่ ว ยให้ อ าจารย์ส ามารถ
สอนนัก ศึก ษาให้ เ ข้ า ใจได้ ม ากขึ้ น นัก ศึก ษาสามารถเตรีย มตัว ก่อ นเรีย นและทบทวนได้ ต ลอดเวลา และค่า เฉลี่ ย
คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุม แตกต่ างกันอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
.01 และความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ รูปแบบการเรียนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ ชุดบทเรียนICT ตามมาตรฐานยูเนสโก้ (Unesco ICT)ด้ วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น
ในระดับมาก และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ อย่างคุ้มค่า
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร,สมรรถนะ,เมตริกซ์, สมรรถภาพ, ระบบการประเมินผลออนไลน์, การเชื่อมโยง
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Abstract
The purposes of this research were to construct Development of The Development Of enrichment
Curriculum to enhance Information Communication Technology (ICT) Competency Using Teachers-Students of
the Teaching Profession Competency Matrix. The proposed model is developed for instructors and Students in order
to teach and learn more effectively. Students to study correlation between learning achievement of students between
experimental group learned by instructional and control group learned by web-based instruction and creative
thinking score after learning via the Learning Package, to compare creative thinking score between before and after
learning via ICT Competency Courses for Computer teacher Using Teacher-Students Competency Matrix, to
compare the pre-test and the post-test learning achievement score and study the students satisfaction toward the
ICT Competency Package online learning with the constructed instructional model by researcher. The Unesco
ICT Competency Standard for teacher.
The Design of teacher’s Competency, a curriculum can be defined to train the teacher to acquire the desired
level of Competency. The curriculum can be structured using form based approach or using the TPCK technique.
Both techniques consider only the competency of teacher. A New technique is proposed based on teacher-Learner
Competency Matrix (TL Matrix).
The population for the research was 100 students who study in University Bangkok. The subject for the
experiment phase was 36 students who were selected by cluster random sampling. The data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation and Mode, t-test and Pearson product moment correlation coefficient. The main
features of ICT Course and Evaluation,etc. There are learning who work evaluation committee Content and model.
They found that the appropriated evaluation level was very high level. It was evaluated by instructors result was in
high level.
The result of the research were found that the efficiency of the TL Matrix ICT Package Learning met the
criteria score at 82.50/80.10, using scores to determine a correlation coefficient for the learning
achievement had significantly positive relationship with the creative at the level of .05 after using TL Matrix ICT
Package Learning the students and learning achievement scores were significantly increased at .05 level, and the
students were satisfied with Electronic Base Learning Package at ‘high’ level. The Unesco ICT Competency Standard
for Teachers and The Students ICT Competency as defined Core Curriculum of Basic Education are Used to Create
the TL Matrix. The Composite Competency sets are then derived and Shown to Create Subjects for teacher training
Curriculum in ICT.This style of learning is a fully student-center approach.
Keyword: Development Curriculum, Competency, Matrix , , E-evaluation, Connectivism
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