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รายละเอียดชุดวิชา 
ชุดวิชา  27708  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 

Electronic and Tele-Communication Media in Education 
 
1.  รายละเอียดชุดวิชา 

1. 1 วตัถปุระสงค์ 
1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสงัคมยุคสารสนเทศ การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมการศกึษา และประเภทของการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศกึษา 
2) เพ่ือให้สามารถประยกุต์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษา 
3) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือ

การศกึษาในโรงเรียน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชีวิต 

1.2 ค าอธิบายชดุวิชา   
สังคมยุคสารสนเทศกับการศึกษา การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับ

การศึกษาโลกดิจิตัลกับการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการศึกษา การส่ือสารไร้สายกับ
การศกึษา ประเภทของส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศกึษา  โทรทศัน์เพ่ือการศกึษา วิทยกุระจายเสียง
เพ่ือการศกึษา วิทยโุทรทศัน์เพ่ือการศกึษา ไมโครเวฟและดาวเทียมเพ่ือการศกึษา การประยกุต์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือ
การศกึษาในระบบโรงเรียน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชีวิต 

1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 
หนว่ยท่ี 1 สงัคมสารสนเทศกบัการศกึษาไทย 
หนว่ยท่ี 2 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์กบัการศกึษา 
หนว่ยท่ี 3 การส่ือสารโทรคมนาคมกบัการศกึษา 
หนว่ยท่ี 4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการศกึษา 
หนว่ยท่ี 5 การส่ือสารใช้สายกบัการศกึษา 
หนว่ยท่ี 6 การส่ือสารไร้สายกบัการศกึษา 
หนว่ยท่ี 7 วิทยกุระจายเสียงเพ่ือการศกึษา 
หนว่ยท่ี 8 วิทยโุทรทศัน์เพ่ือการศกึษา 



หนว่ยท่ี 9 โทรศพัท์เพ่ือการศกึษา 
หนว่ยท่ี 10 ไมโครเวฟและดาวเทียมเพ่ือการศกึษา 
หนว่ยท่ี 11 การประยกุต์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษา 
หนว่ยท่ี 12 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษารูปนยั  
หนว่ยท่ี 13 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการฝึกอบรม 
หนว่ยท่ี 14 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษาตลอดชีวิต 
หนว่ยท่ี 15 การประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษา 

1.4   โครงสร้างเนือ้หาสาระชดุวิชา 
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หน่วยที่ 1 สังคมสารสนเทศกับการศึกษาไทย 
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หน่วยที่ 5 การส่ือสารใช้สายกับการศึกษา 
หน่วยที่ 6 การส่ือสารไร้สายกับการศึกษา 
หน่วยที่ 7 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
หน่วยที่ 8 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
หน่วยที่ 9 โทรศัพท์เพื่อการศึกษา 
หน่วยที่ 10 ไมโครเวฟและดาวเทียมเพื่อการศึกษา 

หน่วยที่ 11 การประยุกต์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 
หน่วยที่ 12 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษารูปนัย 
หน่วยที่ 13 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการฝึกอบรม 
หน่วยที่ 14 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
หน่วยที่ 15 การประเมินส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
เพื่อการศึกษา 



2. วิธีการศึกษา 
2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

1)  วางแผนการศกึษาชดุวิชาวิจยัเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
-  นักศึกษามีเวลาในการเรียนชุดวิชาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือ

การศกึษา  ภาคการศกึษาท่ี 1  ประมาณ  15 สปัดาห์ 
-  นกัศึกษาควรวางแผนในการประกอบกิจกรรมให้ครอบคลุมการวางแผนด้านเวลา   

การใช้เทปบนัทึกเสียง  การศึกษาประมวลสาระชุดวิชา  แนวการศึกษา  และการศึกษาค้นคว้าจาก 
ศนูย์วิทยพฒันาในจงัหวดัท่ีนกัศกึษาสะดวกมาใช้บริการ และศกึษาจากเว็บไซต์ตา่งๆ  

2)  วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากส่ือหลกั  คือ  ประมวลสาระชุดวิชา และ แนว 
การศกึษา 

3)  วางแผนด้านเวลาส าหรับการศึกษาจากการสัมมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
คือ  ศกึษาปฐมนิเทศ ศกึษาสรุปเนือ้หาสาระ สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งงานผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และศกึษาแหง่ความรู้เสริมจากเว็บไซต์ท่ีก าหนด 

4)  วางแผนศกึษาค้นคว้าเพ่ือท างานท่ีก าหนดให้ 
5)  การจดัสภาพแวดล้อม  เป็นการเตรียมกาย  เตรียมใจ  เตรียมสถานท่ี  และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกตามสมควร 
-  การเตรียมกาย  เป็นการท าให้ร่างการแข็งแรงพร้อมท่ีจะศกึษาชดุวิชา 
-  การเตรียมใจ  เป็นการท าใจให้พร้อมท่ีจะศึกษา ตัง้สติให้แน่นอน ไม่วอกแวก หรือ

คดิในเร่ืองอ่ืน มีสมาธิในการท่ีจะศกึษา 
-  การเตรียมสถานท่ี  โดยจัดสถานท่ีให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน มีห้องศึกษา หรือมุม 

การเรียนของตนเอง 
-  การเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก  ควรเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการศกึษาให้พร้อม 

รวมทัง้เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อย 
 



2.2  การด าเนินการศึกษา 
นกัศกึษาควรด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
1)  ฟังการปฐมนิเทศชดุวิชาจากเทปบนัทึกเสียง 
2)  ศกึษาค้นคว้าและปฏิบตังิานตามท่ีก าหนดในแผนกิจกรรมการศกึษา 
3)  ศกึษาค้นคว้าและท ากิจกรรมตามแผนการศกึษา 
4)  ศกึษาประมวลสาระชดุวิชา 
5)  ศกึษาจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว้ใน (2) (3) และ (4) 
6)  ท างานท่ีก าหนดให้ท าตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชดุวิชาท่ีก าหนดให้  (โปรดดท่ีูข้อ 2.3) 
7)  เข้าร่วมสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ 
8)  เข้าร่วมสมัมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนกัศกึษาต้องประกอบกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด (ศกึษาปฐมนิเทศ ศกึษาสรุปเนือ้หาสาระ สนทนาผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
สง่งานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และศกึษาแหง่ความรู้เสริมจากเว็บไซต์ท่ีก าหนด) 
9)  เข้าสอบตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้ 

 2.3  งานที่ก าหนดให้ท า 
 งานชิน้ท่ี  1  ประมวลความรู้ในประมวลสาระ (งานเดี่ยว 5 คะแนน) 

1. ให้นกัศกึษาอา่นประมวลสาระในแตล่ะหน่วย 
2.  เขียนสรุปสาระส าคญัในแต่ละหน่วยโดยมีความยาวหน่วยละ 3 – 4 หน้ากระดาษ  จดัพิมพ์

ด้วยกระดาษ A4 
 งานชิน้ที่   1  ให้ส่งในตอนเช้าของวันแรกของการเข้ารับการสัมมนาเสริมครัง้ท่ี 1  โดยให้
อาจารย์สมัมนาเสริม 1 ชดุไมต้่องน าเสนอผลงาน 
 
 งานชิน้ที่  2 การตอบค าถามในประมวลสาระ (งานเดี่ยว 5 คะแนน) 
 1. ให้นกัศกึษาศกึษาเนือ้หาจากประมวลสาระแล้วตอบค าถามตอ่ไปนี ้
   1) ระบุขอบข่าย รูปแบบ และการใช้เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์กับการศกึษามา
พอสงัเขป 
   2) ระบแุนวทางการใช้โทรคมนาคมเพ่ือการศกึษามาพอสงัเขป 
   3) ระบุความแตกต่างของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายและ
เทคโนโลยีใช้สาย 
   4) ท าตารางเปรียบเทียบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 
(รูปแบบการใช้งาน และประโยชน์) จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมต่อไปนี ้(1) เทคโนโลยี



คอมพิวเตอร์กับการศึกษา (2) การส่ือสารใช้สายกับการศึกษา (3) การส่ือสารไร้สายกับการศึกษา  
(4) วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา (5) วิทยุโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา (6) โทรศพัท์เพ่ือการศกึษา และ 
(7) ไมโครเวฟและดาวเทียมเพ่ือการศกึษา 
   5) ท าตารางเปรียบเทียบการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา
ส าหรับการศกึษารูปนยั  การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชีวิต      

 งานชิน้  2   ให้ส่งในตอนเช้าของวนัแรกของการเข้ารับสมัมนาเสริมครัง้ท่ี  1  โดยให้อาจารย์
สมัมนาเสริม  1  ชดุ  พร้อมน าเสนอผลงาน 
  

 งานชิน้ท่ี 3 แนวการศึกษาชุดวิชาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา 
(งานเดี่ยว 5 คะแนน) 

ให้นักศึกษาท ากิจกรรมในแนวการศึกษาและแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนทุกหน่วย  โดย
บันทึกค าตอบลงในช่องว่างของแนวการศึกษาชุดวิชาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือ
การศกึษา  
 งานชิน้ที่ 3   ให้สง่แนวการศกึษาในการสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 
 
 งานชิน้ที่ 4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษา 
(งานกลุ่ม 5 คะแนน) 
 1. ให้นกัศกึษาศกึษาเอกสารท่ีก าหนดให้ (โปรดศกึษาล่วงหน้าก่อนมาสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1) 
 2. ให้นักศึกษาเลือกส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีตนเองสนใจมา 1 เร่ือง (CAI, e-Learning,                          
m-Learning, e-Book, Application ฯลฯ) และเขียนอธิบายรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเลือกมาดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้   

1) ช่ือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2) กลุม่เป้าหมาย  
3) ผู้ผลิต  
4) ความเหมาะสมด้านส่วนประกอบ / การออกแบบหน้าจอ 
5) ความเหมาะสมด้านสีพืน้หลงั และตวัอกัษร 
6) ความเหมาะสมด้านเนือ้หา 
7) ความเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
8) แนวทางการน าไปใช้ในการสอน (ใช้ในขัน้ตอนไหน ขนาดของกลุม่เป้าหมาย   
9) ความเหมาะสม / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  



 3. ในวนัสมัมนาเสริมครัง้ท่ี 1 ให้นกัศกึษาร่วมกนัอภิปรายและแลกเปล่ียนความรู้ท่ีแตล่ะคน
ท ามา  
 งานชิน้ที่   4  ให้ร่วมกิจกรรมในตอนบ่ายของวันแรกของการเข้ารับการสัมมนาเสริมครัง้ท่ี 1  
ไมต้่องน าเสนอผลงาน 
 
 งานชิน้ที่ 5 การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (15 คะแนน) 
 1. ให้นกัศกึษาเสนอหวัเร่ืองท่ีสนใจให้อาจารย์ประจ าศนูย์พิจารณา 
 2. ให้นกัศกึษาพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสอน / การฝึกอบรมตามท่ีตนเองสนใจ อาทิ 
ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย ชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์, วีดิทศัน์การสอนผ่าน Youtube, วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการสอน หรือ  
Application จ านวน 1 หนว่ย โดยให้ด าเนินการดงันี ้

1) วิเคราะห์วตัถปุระสงค์และเนือ้หา ก าหนดให้นกัศกึษาเลือกเนือ้หาจากกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หรือเนือ้หาท่ีใช้ส าหรับการฝึกอบรม โดยเขียนค าอธิบายรายวิชา
วตัถุประสงค์ (ตามแบบฟอร์มท่ี 02) และจ าแนกเนือ้หาออกเป็น 7 - 15 หน่วย  (ตามแบบฟอร์มท่ี 
03) 

2) เขียนแผนการเรียน ครอบคลุม หัวเร่ือง แนวคิด วตัถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือการ
เรียน และการประเมิน 

3) จดัท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน พร้อมเฉลย โดยเป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก ก่อนเรียน – หลังเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ข้อ โดยนักศึกษาต้องท าตารางวิเคราะห์
วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมของข้อสอบด้วย (ตามแบบฟอร์ม 04) 

4) ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
5) จดัท ากิจกรรม ครอบคลมุ แบบฝึกปฏิบตัใิห้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัใินทกุหวัเร่ืองย่อย 
6) จดัท าส่ือประเภทสิ่งพิมพ์  ครอบคลมุ คูมื่อครู คูมื่อผู้ เรียน และคูมื่อการใช้งาน 

3. ให้นักศึกษาน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปทดสอบประสิทธิภาพ แบบเด่ียว (1:1) แบบกลุ่ม                
(1:10) และแบบภาคสนาม (1:100) 
 งานชิน้ที่ 5  ให้สง่ไฟล์งานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Moodle  
 
 งานชิน้ท่ี 6 การน าเสนอผลงานการพัฒนาชุดการเรียน / ชุดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่าย หรือชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (งานเดี่ยว 10 คะแนน)    

ให้เขียนรายงานการทดสอบประสิทธิภาพส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 



 งานชิน้ที่  6  ให้ส่งไฟล์งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Moodle ภายในวันท่ี 15 
มกราคม 2558 พร้อมทัง้นดัวนัน าเสนองานผา่นโปรแกรม CHAT 
 
 2.4 การเตรียมตัวมาสัมมนาเสริม 

1)  มาก่อนเวลาสมัมนา 
2)  จดัเตรียมส่ือเพ่ือน าเสนอ  ได้แก่  สไลด์คอมพิวเตอร์  ห้ามจัดเตรียมในช่ัวโมง

การสัมมนา 
3)  เตรียมประเด็นท่ีน าเสนอให้ชัดเจน พร้อมทัง้เตรียมตัวตอบค าถามท่ีคาดว่า

อาจารย์และเพ่ือนนกัศกึษาจะซกัถาม 
4)  ห้ามน าเสนอผลงานด้วยวิธีการอา่นชิน้งาน 
5)  ต้องเข้าสมัมนาเสริมและเข้มตามวนั เวลา ดงันี ้
การสมัมนานกัศกึษาต้องเข้าร่วมสมัมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 1 ครัง้ ๆ ละ 10 ชัว่โมง 

ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและแจ้งให้นกัศกึษาทราบตอ่ไป 
การสมัมนาเสริมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นกัศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรมตามท่ีชุด

วิชาก าหนดไว้ ประกอบด้วย การศึกษาปฐมนิเทศ ศึกษาสรุปเนือ้หาสาระ สนทนาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สง่งานผา่นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และศกึษาแหง่ความรู้เสริมจากเว็บไซต์ท่ีก าหนด 

 
ไม่รับงานนักศึกษากรณีไม่เข้าสัมมนาเสริม 



ตารางการสัมมนาเสริม 
 

ครัง้ที่  
9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00  วัน/

เวลา 

ครัง้ที่ 1 
วนัแรก 

- ปฐมนิเทศ 
 

บรรยาย
วิเคราะห์

วตัถปุระสงค์
และเนือ้หา 

บรรยาย 
เขียนแผนการเรียน 

 

บรรยาย 
วิทยากรบรรยาย (หนว่ยที่ 1-8) 

ครัง้ที่ 1 
วนัที่สอง 

เสนอผลงาน 
งานชิน้ที่ 2 

บรรยายวิทยากรบรรยาย 
(บทที่ 1 – 3) 

เสนอผลงาน 
งานชิน้ที่ 2 

เสนอผลงาน 
งานชิน้ที่ 2 

- วิทยากรสรุปการ
เสนอผลงาน 

- วิทยากรแนะน า
งานชิน้ที่ 3 

 

2.5  การประเมินการเรียน 
การประเมินการเรียนชดุวิชาส่ืออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศกึษาประเมิน 

ดงันี ้
1.  การประเมินสมัมนาเสริม  40  คะแนน 

1)  งานชิน้ท่ี 1       5 คะแนน 
2)  งานชิน้ท่ี 2       5 คะแนน 
3)  งานชิน้ท่ี 3       5 คะแนน 
4)  งานชิน้ท่ี 4       5 คะแนน 
5)  งานชิน้ท่ี 5        15 คะแนน 
6) การเข้าสมัมนาเสริม                                          5 คะแนน 

2.  การประเมินสมัมนาเสริมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   20   คะแนน 
1)  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 10 คะแนน 
2)  ผลงาน (งานชิน้ท่ี 6)     10 คะแนน 

3.  การประเมินจากการสอบไลป่ระจ าภาคการศกึษา  40  คะแนน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



ภาคผนวกที่ 1 
แบบฟอร์มใบปกหน้างานที่ก าหนดให้ท า (แบบฟอร์มที่ 01) 

 
สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
ชดุวิชา 

 
 

งานชิน้ท่ี ................................................... 
 
ช่ืองาน ...................................................... 
 
 
 
ภาคการศกึษา .......................................... 
 
 
 
เลขประจ าตวั ............................................ 
ช่ือนกัศกึษา .............................................. 
สถานท่ีเข้ารับการสมัมนาเสริม ................... 
วนัท่ี ......................................................... 
 
 
 
 
 
 

  



ภาคผนวกที่ 2 
แบบฟอร์มสรุปวิเคราะห์เนือ้หา (แบบฟอร์มที่ 02) 

 
 
กลุม่สาระการเรียนรู้ / วิชา .................................................  ชัน้.............................................. 
 
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 3 
แบบฟอร์มเสนอหน่วยการเรียน / หน่วยฝึกอบรม (แบบฟอร์มที่ 03) 

 
 
กลุม่สาระการเรียนรู้/วิชา.................................................   ชัน้.............................................. 
 
ผู้สอน..................................................... 
 
รายช่ือหนว่ยการเรียน / หนว่ยฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 4 
ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมของข้อสอบ (ตามแบบฟอร์ม 04) 

 
 

หนว่ย 
การเรียน 

พทุธิพิสยั ทกัษะพิสยั 
(ถ้ามี) ความจ า ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 

วตัถปุระสงค์
ช้อท่ี 1  

       

วตัถปุระสงค์
ช้อท่ี 2 

       

วตัถปุระสงค์
ช้อท่ี 3  

       

วตัถปุระสงค์
ช้อท่ี 4  

       

………..        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 5 
สูตรการค านวณค่าสถติิ 

 
 สูตรการค านวณค่าสถิติ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(2) การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ (3) การ
วิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยการหาประสิทธิภาพของชุดการ

เรียน / ชดุฝึกอบรมตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สตูรดงันี ้(ชยัยงค์ พรหมวงศ์, สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และ
สดุา สินสกลุ 2520:136-137) 

100
A
N
X

1E 




 

 เม่ือก าหนดให้  
     E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละของ 
      คะแนนที่นักเรียนได้รับโดยเฉล่ียจากการท าแบบฝึกหัด 
      ระหว่างเรียน 

     X  คือ ผลรวมของคะแนนในการท าแบบฝึกหดั 
           ระหวา่งเรียนของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
     N  คือ จ านวนนกัเรียน 
     A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 
 และ  
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 เม่ือก าหนดให้  
     E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คดิเป็นร้อยละของคะแนน 
      ท่ีนกัเรียนได้รับโดยเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบ 
      หลงัเรียน 
 



     F  คือ ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน 
          กลุม่ตวัอยา่ง 
     N  คือ จ านวนนกัเรียน 
     B  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

2. การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์(William Sealy Gosset and David 
Wechsler อ้างใน Glass, V. and Hopkins, Kenneth D. ,1987 : 217-220 และ 240-242) 
 

              t   =  
 
1n

DDn

D
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∑ ∑

∑

 -

        ,เม่ือ df = n-1 

 
 เม่ือก าหนดให้   t             คือ คา่นยัส าคญั 
      n            คือ จ านวนนกัเรียน 
         D           คือ ความแตกตา่งของคะแนนแตล่ะคน 
 3. การวิเคราะห์ความคิดเหน็ของนักเรียนเก่ียวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์การวิเคราะห์ใช้
ค่ า เฉ ล่ี ย  ( X ) แล ะค่ า เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน  (S.D.) (Best, John W. and Kahn, james V. 
1986:181-182) 
  3.1 การหาค่าเฉล่ีย ใช้สตูร ดงันี ้
 

X  = 
N

fx∑  

 
เม่ือก าหนดให้ X       คือ คะแนนเฉล่ีย 

     ∑X  คือ ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
      F        คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบค าถามในแตล่ะข้อค าถาม 
      N        คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 



 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก าหนดชว่งของคา่เฉล่ีย ตามแนวคิดของริเคอร์ (Likert Rating Scale) ดงันี ้
  คา่เฉล่ีย  4.50 - 5.00  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
  คา่เฉล่ีย  3.50 - 4.49  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  คา่เฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  คา่เฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
  คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 
  3.2 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D 
Standard Deviation) โดยใช้สตูร ดงันี ้(Lefferty, Peter and Rowe, Julain, :1995) 
 

S.D. = 
 

 1nn

XXn 22

-

-∑∑  

 

เม่ือ      2S      คือ  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑ 2X      คือ  ผลรวมยกก าลงัสองของคะแนนทัง้ n จ านวน                   

∑X      คือ คะแนนดิบ 
  n      คือ จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 
 

 


