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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพและ 

ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินแบบสอบถาม 

การพัฒนาตัวบ่งชีส้มรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผูเ้ชี่ยวชาญ....................................................................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................................................................................ 

สถานที่ท างาน................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง 

   แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 องค์ประกอบที่สง่ผลต่อสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ขอให้ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้ง  

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ตลอดจนภาษาที่ใช ้โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง 

ข้อค าถามกับกรอบแนวคิด โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่สอดคล้องกับระดับ 

ความคิดเห็นของท่าน โดยความหมายของระดับความคิดเห็นเป็นดังนี้ 

    +1   หมายถึง      เห็นดว้ย 

     0   หมายถึง     ไม่แนใ่จ 

    -1   หมายถึง      ไม่เห็นดว้ย 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะหต์รวจสอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยในครั้ง ขอขอบคุณในความอนุเคราะหเ์ป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

วนิดา  บุญอุ้ม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1  องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

             ของครูคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่ตรงกับ 

  ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของครูคอมพิวเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการปฏบัิตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพวิเตอร์และเขา้สู่

ระบบปฏบัิตกิารได้ 

….. ….. ….. …………………………… 

2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับคอมพวิเตอร์ได้ ….. ….. ….. …………………………… 

3 สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใชก้ับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วงได ้

….. ….. ….. …………………………… 

4 สามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรือไดรเรกทรอร่ีได้ ….. ….. ….. …………………………… 

5 สามารถใช้อุปกรณส์ ารองข้อมลูจัดเก็บและส ารอง

ข้อมูลได ้

….. ….. ….. ………………………… 

6 ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิดเครื่องคอมพวิเตอร์

ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิดโปรแกรมได้อยา่งถูก

วธีิ 

….. ….. ….. …………………………… 

8 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ เชน่ Microsoft 

Word 

….. ….. ….. …………………………… 

9 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได้ เชน่ Microsoft 

Excel   

….. ….. ….. …………………………… 

10 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได ้เช่น Microsoft 

PowerPoint 

….. ….. ….. …………………………… 

11 ใชโ้ปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ Google Chrome, 

Internet Explorer 

….. ….. ….. ………………………… 

12 ใชโ้ปรแกรมด้านสถิตแิละการวจิัยได้ เช่น SPSS ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้โปรแกรมได้       ….. ….. ….. ……………………………. 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

14 ครูจัดสภาพแวดลอ้มท่ีดเีพื่อสง่เสริมท้ังดา้นร่างกาย 

อารมณ ์สังคม สตปัิญญา 

….. ….. ….. ……………………………. 

15 ครูมีการสร้างวนิัยในช้ันเรียน ….. ….. ….. ……………………………. 

16 ครูส่งเสริมการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง

ครูกับนักเรียน 

….. ….. ….. ……………………………. 

17 ครูจัดบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ ….. ….. ….. ……………………………. 

18 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัด  

และความสนใจของผู้เรียน 

….. ….. ….. ……………………………. 

การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาทีส่อน 

19 ครูแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิในรายวชิาท่ีสอน         ….. ….. ….. ……………………………. 

20 ครูเตรียมการสอนลว่งหน้าทุกครัง้ ….. ….. ….. ……………………………. 

21 ครูมีการพัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ ….. ….. ….. ……………………………. 

22 ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อสะท้อนปัญหาการ

จัดการเรียนการสอน 

….. ….. ….. ……………………………. 

การส่งเสริมการเรียนรูด้้วยตนเองของนักเรียน 

23 ครูมีการเสริมแรงแก่นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ….. ….. ….. ……………………………. 

24 ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักการวางแผนตนเอง  ….. ….. ….. ……………………………. 

25 ครูกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏบัิตจิรงิตามความ

ถนัดและความสนใจ 

….. ….. ….. ……………………………. 

26 ครูมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

….. ….. ….. ……………………………. 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้โปรแกรมได้       ….. ….. ….. …………………………… 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต

ได้                          

….. ….. ….. ………………………… 

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์เข้าถึงแสดงข้อมูลใน

เว็บไซต์ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ี

ตอ้งการจากเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตบันทึกลงอุปกรณเ์ก็บ

ข้อมูลได ้

….. ….. ….. ………………………… 

17 สามารถใช้โปรแกรมชว่ยสบืค้นบนอนิเทอร์เน็ต ค้นหา

ข้อมูลและสารสนเทศได้ 

….. ….. ….. ………………………… 

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้เว็บไซต์ท่ีต้องการ

ยอ้นกลับมาได้   

….. ….. ….. ………………………… 

19 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย ….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

23 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติามแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับ

กฎ กตกิา มารยาทในสังคมโลกออนไลน์ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

24 รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลนไ์ด้อยา่งเหมาะสมและ

มคีวามรับผิดชอบ 

….. ….. ….. ………………………… 

25 สามารถเข้าถึงขอ้มูลในสว่นต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 

26 สามารถใช้การตดิตอ่สื่อสารร่วมกันผ่าน Social Network 

เชน่ Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

….. ….. ….. ………………………… 

27 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอผ่านทางอนิเทอร์เน็ต

ได ้

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์มี

ไฟลแ์นบได ้

….. ….. ….. ………………………… 

29 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

30 สามารถจัดการกับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสท่ี์น่าสงสัยได้ ….. ….. ….. ………………………… 

31 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ….. ….. ….. ………………………… 

32 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ

การตดิตอ่สื่อสารและการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo, Google classroom  

เป็นต้น        

….. ….. ….. ………………………… 

การมคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

33 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต ….. ….. ….. ………………………… 

34 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมตดิตอ่สื่อสารบน

สังคมเครอืขา่ย เช่น Facebook, Twitter, Instagram 

….. ….. ….. ………………………… 

35 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรมสบืค้น

ข้อมูล ค้นหาขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมค้นหา

ข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้งตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 

….. ….. ….. ………………………… 

37 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟตแ์วร์ถูกต้อง ….. ….. ….. ………………………… 

38 ตระหนักและใชท้รัพยากรดจิิตอลตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ 

….. ….. ….. ………………………… 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์อ่พ่วงถูกต้อง

ตามฟังกช์ั่นเหมาะสมกับงานท่ีท า 

….. ….. ….. ………………………… 

40 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศถูกตอ้งตามระเบียบและ

ข้อบังคับขององคก์ร 

….. ….. ….. ………………………… 

41 สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้านฮารด์แวร์และซอฟตแ์วร์ได ้ ….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีจะน ามาใช้ 

….. ….. ….. ………………………… 

43 มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

….. ….. ….. ………………………… 

44 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามจรยิธรรมในการใช้

คอมพิวเตอร์ 

….. ….. ….. ………………………… 

45 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ ….. ….. ….. ………………………… 

46 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ตอ่ตนเองและผู้อ่ืน ….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

….. ….. ….. ………………………… 

48 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ

ออกแบบและสร้างชิน้งานเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

….. ….. ….. ………………………… 

49 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการ

จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศใน

รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

….. ….. ….. ………………………… 

50 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณก์ารเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล 

51 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจัดท าแบบทดสอบ

ความรู้ตามเนื้อหาวิชา 

….. ….. ….. ………………………… 

52 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณผลการเรียนของ

ผู้เรียนได้อยา่งถูกตอ้งตามการประเมินและวัดผล 

….. ….. ….. ………………………… 

53 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตปิระเมินและวัดผลได้ ….. ….. ….. ………………………… 

54 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินผลผู้เรียน

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย            

….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร ์

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

55 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการรวบรวม

และวิเคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการประเมินผลผู้เรียน

ได ้

    

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 

56 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา รวบรวมและ

จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศได้ 

….. ….. ….. ………………………… 

57 ใชก้ารตดิตอ่สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศผ่าน

อนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

58 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กติกา มารยาท

ในการใชค้อมพิวเตอร์ 

….. ….. ….. ………………………… 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

59 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา ค้นควา้จากสื่อท้ังแบบ

ออนไลน์และออฟไลนเ์พื่อพัฒนาความรูด้้านวิชาการและ

วชิาชีพ 

….. ….. ….. ………………………… 

60 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์ทางการศกึษาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

….. ….. ….. ………………………… 

61 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการประมวลความรู้ดา้น

วชิาการและวิชาชพีและน าไปใช ้

….. ….. ….. ………………………… 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

62 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนางานวิจัยทาง

การศึกษาได ้

….. ….. ….. ………………………… 

63 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและสรา้งสื่อ

นวัตกรรมทางการศกึษาได ้

….. ….. ….. ………………………… 

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาและสรา้ง

นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

….. ….. ….. ………………………… 

65 น าความรู้ท่ีได้จากการวจิัยและพัฒนานวัตกรรมมาใช้ใน

การเรียนการสอนได้ 

….. ….. ….. ………………………… 
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ข้อ องค์ประกอบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของครูคอมพวิเตอร์ 

ระดับความคิดเหน็ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน

การเรียนการสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษาบนเครอืขา่ย

อนิเทอร์เน็ต 

….. ….. ….. ………………………… 

68 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและการ

ท างานรว่มกันกับเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน               

….. ….. ….. ………………………… 

 

 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................  
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 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้งานคอมพวิเตอร์และอุปกรณส์ารสนเทศพืน้ฐานในการปฏบัิตงิาน 

1 สามารถเปิด เครื่องคอมพวิเตอร์

และเข้าสูร่ะบบปฏบัิตกิารได้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

2 สามารถเชื่อมตอ่อุปกรณต์อ่พ่วงกับ

คอมพิวเตอร์ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 สามารถใช้ระบบปฏบัิตกิารตัง้ค่าใช้

กับเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

ตอ่พ่วงได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 สามารถจัดการไฟล์ โฟลเดอร์หรือ 

ไดรเรกทรอร่ีได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 สามารถใช้อุปกรณส์ ารองข้อมลู

จัดเก็บและส ารองข้อมูลได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 ออกจากระบบปฏบัิตกิารและปิด

เครื่องคอมพวิเตอร์ได้ 

+1 -1 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปพื้นฐาน 

7 สามารถเร่ิมตน้โปรแกรมและปิด

โปรแกรมได้อยา่งถูกวธีิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 ใชโ้ปรแกรมด้านประมวลผลค าได้ 

เชน่ Microsoft Word 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 ใชโ้ปรแกรมด้านตารางค านวณได้ 

เชน่ Microsoft Excel   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 ใชโ้ปรแกรมด้านการน าเสนอได ้เช่น 

Microsoft PowerPoint 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

11 ใชโ้ปรแกรมด้านอินเทอร์เน็ตได้ เชน่ 

Google Chrome, Internet Explorer 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 ใชโ้ปรแกรมด้านสถิตแิละการวจิัยได้ 

เชน่ SPSS 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

13 สามารถตดิตัง้และถอนการตดิตัง้

โปรแกรมได้       

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ต และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสิทธิภาพ   

14 สามารถเชื่อมตอ่คอมพวิเตอร์กับ

เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ตได้                          

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 สามารถใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

เข้าถึงแสดงข้อมูลในเว็บไซตไ์ด ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

16 สามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูล

และสารสนเทศท่ีต้องการจาก

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตบันทึกลง

อุปกรณเ์ก็บขอ้มูลได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 สามารถใช้โปรแกรมชว่ยสบืค้นบน

อนิเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลและ

สารสนเทศได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 สามารถใช้ Bookmark เก็บบันทึกหนา้

เว็บไซต์ท่ีต้องการย้อนกลับมาได้   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 ใชง้านอนิเทอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

สามารถจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศได้ 

20 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชข้อ้มูล

และสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 มคีวามสามารถในการรวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 มคีวามสามารถในการวินิจฉัยความ

นา่เช่ือถือของขอ้มูลและสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตดิต่อสื่อสาร 

การตดิตอ่สื่อสารในสังคมโลกออนไลน ์  

23 มคีวามเข้าใจและสามารถปฏบัิตติาม

แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาท

ในสังคมโลกออนไลน์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

24 รู้จักใชเ้ทคโนโลยบีนสังคมออนไลนไ์ด้

อย่างเหมาะสมและมคีวามรับผดิชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

25 สามารถเข้าถึงขอ้มูลในสว่นต่าง ๆ 

ของเว็บไซต์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 สามารถใช้การตดิตอ่สื่อสารร่วมกัน

ผ่าน Social Network เชน่ Facebook, 

Twitter, Instagram เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 สามารถเรียกดูหรือรับชมไฟลว์ดิีโอ

ผ่านทางอนิเทอร์เน็ตได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร 

28 สามารถรับ-ส่งและตอบกลับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์มีไฟล์แนบได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 สามารถลบไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 สามารถจัดการกับไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสท่ี์น่าสงสัยได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

32 มคีวามรู้ความเข้าใจในการใชไ้ปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อการติดต่อสื่อสาร

และการเรียนรู้ต่าง ๆ เชน่ Hotmail, 

Gmail, Yahoo, Google classroom  

เป็นต้น        

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

การมคีวามรู้ความเข้าใจในพืน้ฐานเกี่ยวกับเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

33 มคีวามรู้ในการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคล้อง 

34 มคีวามรู้เกี่ยวกับการใชง้านโปรแกรม

ตดิตอ่สื่อสารบนสังคมเครอืขา่ย เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

35 มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

งานโปรแกรมสบืค้นขอ้มูล ค้นหา

ข้อมูลผ่านอนิเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม

ค้นหาข้อมูล Google, Yahoo เป็นต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องตามกฎหมาย คณุธรรม 

จริยธรรมและปลอดภัย 

การมคีวามเข้าใจประเด็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

36 ตระหนักและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศถูกตอ้งตาม

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ.

2560 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

37 ใชโ้ปรแกรมท่ีมีใบอนุญาตซอฟตแ์วร์

ถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

38 ตระหนักและใชท้รัพยากรดจิิตอล

ตามพระราชบัญญัติลิขสทิธ์ิ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การวางแผนและออกแบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภัย   

39 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณต์อ่พ่วงถูกต้องตามฟังกช์ั่น

เหมาะสมกับงานท่ีท า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

40 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ

ขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

41 สามารถแก้ไขปัญหาทัง้ด้าน

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

มจีรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

42 ตระหนักถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารท่ีจะน ามาใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

43 มวีนิัยในตัวเองและเคารพกฎเกณฑ์

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

44 ใชง้านคอมพิวเตอร์ถูกต้องตาม

จรยิธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

45 มคีวามรู้ ความเข้าใจในจรยิธรรม

การใช้คอมพวิเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

46 มจีรรยาบรรณ คุณธรรม ต่อตนเอง

และผู้อ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

47 สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและใน

ชวีติประจ าวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

48 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการออกแบบและสร้าง

ชิ้นงานเพื่อใชใ้นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

49 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ

ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ท่ี

นา่สนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

50 จัดสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประเมินและวัดผล  

51 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

จัดท าแบบทดสอบความรู้ตาม

เนื้อหาวิชา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

52 ใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ ค านวณ

ผลการเรียนของผู้เรียนได้อยา่ง

ถูกต้องตามการประเมินและวัดผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

53 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

ประเมินและวัดผลได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

54 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การประเมินผลผู้เรียนดว้ยวธีิการท่ี

หลากหลาย            

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

55 ใชท้รัพยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมและ

วเิคราะห์ขอ้มูลของผู้เรียนในการ

ประเมินผลผู้เรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศได้ 

56 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นหา 

รวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

57 ใชก้ารตดิตอ่สื่อสารข้อมูลและ

สารสนเทศผ่านอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

58 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

สื่อสาร และรวบรวมขอ้มูลและ

สารสนเทศได้ถูกต้องตาม กฎ กตกิา 

มารยาทในการใชค้อมพิวเตอร์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

องค์ประกอบหลักการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาความรูด้้านวิชาการและวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง       

59 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา 

ค้นควา้จากสื่อท้ังแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์เพื่อพัฒนาความรูด้้าน

วชิาการและวิชาชพี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

60 เข้าร่วมเครอืขา่ยสื่อสังคมออนไลน์

ทางการศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

61 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ประมวลความรู้ดา้นวชิาการและ

วชิาชีพและน าไปใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อ 
องค์ประกอบหลัก/ 

องค์ประกอบย่อย/พฤตกิรรมบ่งชี้ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ร้อยละ แปลผล 

1 2 3 4 5 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวจิัยพัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรมทางการศกึษา 

62 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนางานวิจัยทางการศกึษาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

63 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พัฒนาและสรา้งสื่อนวัตกรรมทาง

การศึกษาได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

64 เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้

อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

65 น าความรู้ท่ีได้จากการวจิัยและ

พัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการเรียน

การสอนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญกับเพื่อนร่วมอาชีพเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา 

66 เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียน

การสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

67 แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความ

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศกึษาบน

เครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

68 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ตดิตอ่สื่อสารและการท างานรว่มกัน

กับเพื่อนร่วมอาชพีเพื่อการเรยีนรู้

ของผู้เรียน               

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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