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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นบทความวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะครูสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารตำ�ราที่เกี่ยวกับสมรรถนะแล้ววิเคราะห์ข้อมูลกับความรู้ภาคทฤษฎี
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
จากนั้น ทำ�การวิเคราะห์สรุปเป็นรูปแบบสมรรถนะของครูสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการศึกษา
ตามเกณฑ์ 5 ด้าน ตามหลักแนวคิดของ McClelland ประกอบด้วย ด้านความรู้ (knowledge) ด้านทักษะ
(skill) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) ด้านบุคลิกลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล (traits)
และด้านแรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude)
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะครู; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Abstract
This academic article aimed to examine the capacity of teachers, majoring in
educational technology by researching the primary information then analysis the data and
knowledge of theories by Bachelor’ s degree in education (4-year-program) B.E. 2562. Then,
the data was analyzed to the pattern of the capacity of teacher majoring in educational
technology following 5 aspects which consist of knowledge, skill, self-concept, traits and
motives/attitude.
Keywords: Teacher competency; Educational Technology and Communication
บทนำ�

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและในด้านสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 อยูใ่ นระดับตา่ํ กว่าศักยภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ยังไม่สามารถขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิต
ในระดับตํา่ ขาดการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญ
ั หาเรือ่ ง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึง
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ
จะส่งผลต่อการจ้างงานและอาชีพที่มีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปเพราะมีความต้องการแรงงาน
ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัย ส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของประเทศ
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ การพัฒนาประเทศจึงจำ�เป็นต้องมียทุ ธศาสตร์การพัฒนา
ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน โดยประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความรู้ สมรรถนะ
และทักษะที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้
และมาตรฐานที่สูงขึ้นรวมทั้ง ในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน
กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี, 2560)
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศไว้
เมื่อ 6 มีนาคม 2562 ว่าการจัดทำ�หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียน
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การสอนและองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 จึงได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการ
สร้างหลักสูตรให้มีความทันสมัยตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลลักษณะ
ของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) การจัดทำ�หลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ.1) นี้ มีแนวคิดจากการ
จัดทำ�หลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการและเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา
เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการจัดทำ�
หลักสูตรรายวิชาทีท่ นั สมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้สอ่ื เทคโนโลยีซง่ึ สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในโลกดิจทิ ลั สาขาวิชาครุศาสตร์/สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจำ�การและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำ�การและนอกประจำ�การให้มีความรู้
และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยมอุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทาง
วิชาชีพครูประกอบกับรัฐได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์จึงมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มี
คุณภาพทีน่ �ำ ไปสูก่ ารสร้างกำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,
2562)
จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 เป็นการวางแผนกำ�หนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะและทักษะสามารถ
รู้เท่าทัน และปรับตัวให้มีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้และมาตรฐานที่สูงขึ้น รวมทั้งในส่วนของระบบการสอน
ในระดับอุดมศึกษา ทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูงมีบทบาทในการสร้างครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพมีความรู้
และสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นผูย้ ดึ มัน่ ในค่านิยมอุดมการณ์ มีจติ วิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างกำ�ลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสำ�หรับสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
มีหลายกลุ่มสาขาวิชาทั้งนี้ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชา ครุศาสตร์
และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ทีต่ อ้ งผลิตบัณฑิตครูให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาศาสตร์การสอนความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM ความรอบรู้ด้านดิจิทัลทักษะวิจัย
สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชากิจกรรม
การเรียนการสอน สือ่ เทคโนโลยี การวัดและประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและ
สภาพบริบทของผูเ้ รียนทีแ่ ตกต่างกันควบคูไ่ ปกับความรอบรูใ้ นแนวคิดหลัก การพัฒนาทฤษฎีและวิทยวิธกี าร
ทางด้านเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา สามารถวิเคราะห์สงั เคราะห์และประเมินความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สามารถก้าวทันความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารู้เท่าทันและ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียน สามารถทำ�วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2562)
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สมรรถนะทางวิชาชีพครู
สำ�หรับแนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะเริม่ จากการนำ�เสนอบทความทางวิชาการของ McClelland นักจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดยได้ให้แนวคิดไว้ว่า “สมรรถนะ” เป็นบุคลิกลักษณะ ที่ซ่อนอยู่
ในตัวของบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำ�หนด สร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจากงานหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น (McClelland, 1973, pp. 1-14) ซึ่งสมรรถนะที่ McClelland
นำ�เสนอนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วนที่สำ�คัญ ดังนี้
1. ด้านความรู้ (knowledge) คือ ความรู้สาระสำ�คัญ ความรู้เฉพาะด้านที่จำ�เป็นต้องรู้ เช่น ความรู้
ด้านเครื่องยนต์
2. ด้านทักษะ (skill) คือ ทักษะทีเ่ กิดขึน้ จากพืน้ ฐานความรูแ้ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้
3. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self–concept) คือ เจตคติ ค่านิยม เช่น ความมั่นใจในตนเอง
4. ด้านบุคลิกลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายหรือบอกถึงตัวตนของบุคคลนั้น
เช่น มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ มีลักษณะเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
5. ด้านแรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึง่ ทำ�ให้บคุ คลแสดง
พฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือความสำ�เร็จในการทำ�งาน
จะเห็นว่า “สมรรถนะ” 5 ด้าน ที่ McClelland นำ�เสนอนั้นได้อธิบายถึงส่วนสำ�คัญในการพัฒนา
บุคคลให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม การเป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี และเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติที่มีการกล่าวว่าการมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำ�คัญเท่ากับการมีความสามารถ
ในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงานและคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2542, หน้า 6) ทำ�ให้
แนวคิดในเรื่องของ “สมรรถนะ” มีการให้ความสำ�คัญและส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อที่บุคคลจะได้ใช้ความสามารถนั้นไปดำ�เนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพ
สำ�หรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมของโลก โดยรัฐได้ด�ำ เนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยเห็นว่าการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาทางสังคมเป็นเรื่องที่สำ�คัญ
ทีจ่ ะต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ของการปฏิรปู การศึกษาทศวรรษทีส่ อง โดยมีจดุ มุง่ หมายในมิติ
ของการพัฒนา 4 มิตสิ �ำ คัญ ได้แก่ (1) การปฏิรปู ผูเ้ รียนยุคใหม่ (2) การปฏิรปู ผูส้ อนยุคใหม่ (3) การปฏิรปู สถานศึกษา
หรือแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ (4) การปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม่ สำ�หรับการพัฒนาผู้สอนยุคใหม่
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ผลิตบัณฑิตครูยคุ ใหม่ในศตวรรษที่ 21
ให้มบี ทบาทในการเสริมสร้างความรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน ถือว่าเป็นวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ค่า จะต้องมีระบบกระบวนการผลิต
และพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาวิชาชีพครูภายใต้
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้น จึงเป็นหน้าที่และภารกิจที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิด
ศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของศาสตร์แห่งวิชาชีพความเป็นครู (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553, หน้า 6-7)
ทั้งนี้แนวทางทั้งหลายที่ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูก็เพื่อสร้างให้ครูมีบทบาทที่ดีในการนำ�ความรู้
ความสามารถไปเสริมสร้างพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ นำ�ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด
ปรัชญาศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ศาสตร์การสอน ความรอบรู้ด้านดิจิทัล ทักษะวิจัย และสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพครูมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรรายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
รู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยี มีวิธีการวัดและประเมินการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติและ
สภาพบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างกันควบคู่ไปกับความรอบรู้ในแนวคิด หลักการพัฒนาทฤษฎีและวิทยวิธีการ
ทางด้านเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา สามารถวิเคราะห์สงั เคราะห์และประเมินความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา ก้าวทันความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา รูเ้ ท่าทันและนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
“เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา” โดยทัว่ ไปจะเกีย่ วกับการพัฒนาและการแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ การผลิต
และการใช้ สื่อในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้บริบทของเทคโนโลยีทางการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงมาจาก
“โสตทัศนศึกษา” ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน และมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ความรูใ้ หม่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการจัดการศึกษา มีการนำ�ทฤษฎี วิธรี ะบบ การออกแบบ
การเรียนรู้ เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจึงเป็นกลไกในการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ “นักเทคโนโลยีการศึกษา”
ไม่วา่ จะอยูใ่ นบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทางการศึกษา หรือในหน่วยงานภาคเอกชน จึงเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะมาช่วยในการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2523, หน้า 40) ได้กล่าวไว้วา่ บทบาท
ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะบุคลากรประจำ�ศูนย์โสตทัศนศึกษานัน้ คือการช่วยกำ�หนดระบบ การวางแผน
การผลิตการใช้สื่อการสอน และพิจารณาคุณภาพ ของเนื้อหาและประสบการณ์ วิธีการในการถ่ายทอดไปยัง
ผูเ้ รียน นอกจากนัน้ แล้วหน้าทีข่ องนักเทคโนโลยีการศึกษาควรเป็นผูน้ �ำ ทางความคิดเกีย่ วกับการนำ�เทคโนโลยี
การศึกษาและนวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียน หน่วยงานองค์กรและชุมชน มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี แี ละมีจติ ใจทีพ่ ร้อม
จะเป็นผู้ให้บริการและที่สำ�คัญนักเทคโนโลยีการศึกษายังมีฐานะเป็นนักวางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบ
การสอนร่วมกับ งานวิชาการโดยการวิเคราะห์หลักสูตรให้ครอบคลุมและตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
เพื่อร่วมพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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นอกจากนัน้ แล้ว Erikson (1959, p. 8) ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องนักเทคโนโลยีการศึกษา ไว้ดงั นี้
1. หน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์โสตทัศนศึกษา คือ บทบาทด้านการเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�ทางการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา กำ�หนดนโยบายการบริหารงาน วางแผนโครงการระยะยาวเกีย่ วกับการจัดหาเครือ่ งมือ
และวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ให้แก่ศนู ย์เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ นำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร จัดทำ�งบประมาณ
ในการหาวัสดุอุปกรณ์และจัดหาเงินทุน และวิธีในการเลือกซื้อโสตทัศนูปกรณ์ วางระเบียบการใช้ การยืม
การบำ�รุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดอบรมและให้ค�ำ ปรึกษาแก่ครูผสู้ อนเกีย่ วกับการใช้ จัดสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ภายในอาคาร ในห้องเรียน และห้องประชุม
2. หน้าทีใ่ นฐานะบุคลากรประจำ�ศูนย์โสตทัศนศึกษาด้านการบริการ คือ บทบาทด้านการบริการการ
ใช้เครือ่ งมือ การผลิตสือ่ การสอนและการเลือกซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ บริการด้านบำ�รุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จัดฝึกอบรมให้ความรูค้ รูและเจ้าหน้าทีใ่ นด้านต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
3. ให้บริการด้านความรูเ้ ฉพาะอย่าง เช่น วิธกี ารผลิตสือ่ การสอนชนิดต่าง ๆ การใช้วธิ รี ะบบออกแบบ
และพัฒนาระบบการสอน การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ครูเห็นความสำ�คัญของการใช้สื่อการสอน และการ
ประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารขององค์กร
เป็นที่น่าสนใจว่า “บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” เมื่อกระทรวง
ศึกษาธิการได้ก�ำ หนดมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
พ.ศ. 2562 ทีก่ �ำ หนดให้สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาเป็นหนึง่ ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 4 ปี) ที่จะต้องผลิตบัณฑิตครูเทคโนโลยีการศึกษา มาแทนที่ “นักเทคโนโลยีการศึกษา” มีบทบาท
หน้าที่การเป็นครูผู้สอนควบคู่กับการเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำ�หน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบ
และผลิตสื่อการสอน การถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว การควบคุมระบบกระจายภาพและระบบ
กระจายเสียงทั้งในห้องประชุมและระบบเสียงตามสาย การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การให้คำ�ปรึกษา
แก้ผสู้ อนในการนำ�นวัตกรรมทีท่ นั สมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ฯลฯ นอกจากนัน้ แล้วบางหน่วยงานยังมอบหมาย
ให้นกั เทคโนโลยีการศึกษารับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์อกี ด้วยจึงเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจว่า “ครูเทคโนโลยีการศึกษา”
จะมีสมรรถนะทางด้านใดบ้างที่จะสอดคล้องกับหน้าที่การสอนและการบริการ
ตามทีก่ ล่าวและยกตัวอย่างมานัน้ จะเห็นว่าบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาไม่ได้มเี พียงองค์ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเท่านั้น การแสวงหาความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ การติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานและการเรียนรู้ การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งานเพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ก็ย่อมมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งซึ่งในอนาคตบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาก็จะมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนด้วย
จะต้องการกำ�หนดสมรรถนะครูเทคโนโลยีการศึกษาให้ชดั เจน เพือ่ ให้นกั เทคโนโลยีการศึกษาสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ เข้าใจบทบาทของตัวเองในการทำ�งานทัง้ การสอนและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ หลักสูตร
ผลิตครู 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
4 ปี) พ.ศ. 2562 นั้น กำ�หนดให้บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
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แนวคิดหลักการ พัฒนาการ ทฤษฎี และวิธีการด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา รู้เท่าทันและนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถออกแบบระบบวิเคราะห์
และกำ�หนดพฤติกรรมครูและผูเ้ รียน ออกแบบวิธกี ารและเทคนิคการศึกษาการสือ่ สาร การจัดสภาพแวดล้อม
การบริหาร และการจัดการและการประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้
การผลิตและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทำ�วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมได้
นอกจากแนวทางที่เกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ยังมีข้อเสนอสาระความรู้ที่จะต้องพัฒนาบัณฑิต
ครูทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2562, หน้า 29-32) ดังภาพ 1
1. การจัดระบบการศึกษา
(systems approach in education)
2. การวิเคราะห์และกำ�หนดพฤติกรรม
(behavioral performance analytics)
3. วิทยวิธีและเทคนิค
(methods and techniques)
ข้อเสนอสาระความรู้ที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตครู
ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4. การสื่อสารการศึกษา
(educational communications)
5. การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
(educational environment)
6. การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (administration and management of
educatonal technology and communication)
7. การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(assessment of educational technology
and communication)

ภาพ 1 ข้อเสนอสาระความรู้ที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตครูทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
1. การจัดระบบการศึกษา (systems approach in education) เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับระบบ
การศึกษา การออกแบบและการประยุกต์ระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทไทย การวิจยั
ด้านระบบและการออกแบบระบบการสอนประจำ�ตัวครู (ไม่ใช่แผนการสอน)
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2. การวิเคราะห์และกำ�หนดพฤติกรรม (behavioral performance analytics) เน้นสาระความรู้
เกีย่ วกับจิตวิทยาการเรียนรู้ การวิเคราะห์และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมครูและผูเ้ รียน การพัฒนาและค้นคว้าวิจยั
นวัตกรรมโมเดลพฤติกรรมสำ�หรับครูและผู้เรียน
3. วิทยวิธีและเทคนิค (methods and techniques) เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
การใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมและวิธีการสอนใหม่ วิธีการสอนแบบเผชิญหน้า วิธีการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบต่าง ๆ การสอนแบบอิงประสบการณ์และการสอนแบบอิงสมรรถนะ
4. การสื่อสารการศึกษา (educational communications)
		 4.1 การสือ่ สารพืน้ ฐานเพือ่ การศึกษา (basic educational communication) หรือสือ่ การศึกษา
(Educational Media) เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด์คอมพิวเตอร์
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณานิทรรศการและการจัดแสดง
		 4.2 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา (educational mass communication) เน้นสาระความรู้
เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
		 4.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับการสอนคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์
บทเรียนดิจทิ ลั ออนไลน์และออฟไลน์ผา่ น OER, MOOC การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education Model)
และระบบสอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System)
		 4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เน้นสาระความรูเ้ กีย่ วกับการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
การพัฒนาระบบการจัดการ การจัดหา การจัดเก็บ และให้การบริการสืบค้นข้อมูล
		 4.5 เทคโนโลยีการศึกษาภควันภาพ (ubiquitous educational technology) เน้นสาระความรู้
เกีย่ วกับการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การเรียนทางคอมพิวเตอร์พกพา และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(distance educational technology)
		 4.6 สื่อสารพื้นบ้านเพื่อการศึกษา เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีพน้ื เมือง การศึกษาวิจยั พัฒนาสือ่ สารพืน้ บ้าน การใช้นวัตกรรมการสือ่ สารการศึกษา
พื้นบ้านที่เหมาะสมกับครูและผู้เรียนในบริบทไทยและวิถีไทย
5. การจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา (educational environment)
		 5.1 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เน้นสาระความรูเ้ กีย่ วกับการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้องส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น อุทยานการศึกษา พิพิธภัณฑ์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ในชุมชน
		 5.2 การจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรยากาศการเรียน
การสอน การพัฒนาจิตวิญญาณครู การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวิถีศาสนาและความเชื่อ
		 5.3 การจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เน้นสาระความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน เสมือนจริง
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์และออฟไลน์ การจัดโรงเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์อัจฉริยะ
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การพัฒนาสถานการณ์จ�ำ ลองเพือ่ พัฒนาการเรียนรูแ้ ละการฝึกทักษะ การสอนแบบจุลภาคการจัดนิทรรศการ
การประชุมวิชาการ การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
6. การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (administration and management
of educational technology and communication) เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แนวดัง้ เดิม และการบริหารจัดการแนววิทยาศาสตร์แบบพหุผนู้ �ำ แบบจำ�ลองการบริหารและการจัดการแบบไทย
และแบบสากล อาทิ POSCORB Model, POSDCARE Model, CASPERLA Model
7. การประเมินเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา (assessment of educational technology and
communication) เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน เครื่องมือและ
วิธีการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินโครงการการศึกษา การประเมิน
โครงการเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาจะเห็นว่าผลลัพธ์ของการเรียนรูแ้ ละตัวอย่างสาขาวิชา/ข้อเสนอสาระ
ความรูก้ ลุม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาทีเ่ ป็นเอกสารแนบท้าย มคอ.1 ของมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 นั้น จะมุ่งเน้นความสำ�คัญ
ถึงหลักการ ทฤษฎี และวิทยวิธีด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ส่งผลให้บัณฑิตครูทางด้านเทคโนโลยี
จะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ต้องก้าวทัน
วิทยาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์และกำ�หนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนและผู้เรียน ออกแบบวิธีการสอนและ
พัฒนาเทคนิคการศึกษา สามารถจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมทางการเรียนรู้ มีความเข้าใจและรู้จักวิธี
การประเมินเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา นอกจากนัน้ แล้วยังต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ที่นำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบและสร้างบทเรียนดิจิทัลออนไลน์
และออฟไลน์ที่ใช้งานผ่าน OER, MOOC การศึกษาบนฝ่ามือ (On Palm Education Model) ระบบ
สอนเสริมอัจฉริยะ (AI-Tutorial System) เพื่อให้ผู้สอนได้ออกแบบบทเรียนที่ทันสมัยนำ�ไปใช้จัดการเรียนรู้
กับผู้เรียน
บทสรุป

สรุปได้ว่าสมรรถนะของครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่จะไปเป็นครูผู้สอนพร้อมทั้งเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาในสถานศึกษานัน้ ผูเ้ ขียนได้ท�ำ การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ แล้วสรุปเป็นสมรรถนะ
ของบัณฑิตครูสาขาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาตามแนวคิดของ McClelland ออกเป็น 5 ด้าน ดังภาพ 2
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1. สมรรถนะด้านความรู้
(knowledge)
5. สมรรถนะด้านแรงจูงใจ/เจตคติ
(motives/attitude)

สมรรถนะครู

2. สมรรถนะด้านทักษะ (skill)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
5. สมรรถนะด้านบุคลิกลักษณะ
ประจำ�ตัวของบุคคล (traits)

3. สมรรถนะด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (self-concept)

ภาพ 2 สรุปสมรรถนะ 5 ด้าน ของบัณฑิตครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
1. สมรรถนะด้านความรู้ (knowledge)
		 1.1 มีความรู้ด้านวิชาชีพครู หลักสูตร การวัดประเมินการศึกษา และการนิเทศการสอน
		 1.2 ความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 1.3 มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำ�หรับครู
		 1.4 มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และวิทยาการใหม่ ๆ ต่อการเรียนการสอน
		 1.5 มีความรูท้ างด้านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการสอนและการดำ�เนินชีวติ
2. สมรรถนะด้านทักษะ (skill)
		 2.1 สามารถออกแบบการสอนและการทำ�งานได้อย่างหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
		 2.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
		 2.3 สามารถใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ การทำ�งาน การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
		 2.4 สามารถใช้สื่อจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน
		 2.5 สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ได้
3. สมรรถนะด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self–concept)
		 3.1 ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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		 3.2 ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
		 3.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม
4. สมรรถนะด้านบุคลิกลักษณะประจำ�ตัวของบุคคล (traits)
		 4.1 มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชน
		 4.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น ใช้เหตุผลในการดำ�เนินชีวิต
		 4.3 เป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
5. สมรรถนะด้านแรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude)
		 5.1 มีใจรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู
		 5.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
		 5.3 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
		 5.4 มีความเสียสละ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่องานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่า สมรรถนะบัณฑิตครูสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่ได้ศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562 และทำ�การวิเคราะห์สมรรถนะบัณฑิตครู
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามแนวคิดของ McClelland นั้น เป็นข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษา
หรืออาจารย์ผ้สู อนสามารถนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดคุณลักษณะหรือกำ�หนดสมรรถนะของบัณฑิตครูตามกรอบ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดขึ้น สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
และนำ�ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างบัณฑิตครูสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นแล้วสถานศึกษา
หรือสถานประกอบการที่ต้องการรับบุคคลในตำ�แหน่งครูหรือนักเทคโนโลยีการศึกษาก็สามารถนำ�ข้อมูล
สมรรถนะดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการกำ�หนดคุณสมบัติการรับสมัครหรือกำ�หนดกรอบภาระหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานได้
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