รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ / ภาควิชา คณะครุ ศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Educational Information Technology)
2. จานวนหน่ วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทรายวิชา
ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต 5 ปี ( ประเภทของรายวิชาที่เป็ นวิชาชีพครู )
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 2/2556
6. รายวิชาทีเ่ รียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 20-407
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา
ที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ
การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน การปรับปรุ งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีและส่ งเสริ มการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษาจะได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้ อีกทั้ง
สามารถนาไปปรับปรุ งพัฒนาตลอดจนการแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนการสอนได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา ที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุ ณภาพการ
เรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรี ยนรู ้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน
การปรั บ ปรุ ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารเทศทางการศึ กษา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ ที่ ดี
ส่ งเสริ มการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา ที่ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ด
จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศ การออกแบบ การสร้ าง การนาไปใช้ การ
ประเมิน การปรับปรุ งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
ที่ดี ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

สอนบรรยาย 35-45 สอนเสริ มตามความ
ชัว่ โมงต่อภาค
ประสงค์ของนักศึกษา
การศึกษา
รายกลุ่มและรายบุคคล

การฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิบตั ิ 2 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
การศึกษาด้วย
ตนเอง 5 ชัว่ โมง

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาให้คาปรึ กษาตามความประสงค์ของนักศึกษาประมาณ 1 ชัว่ โมง (รายกลุ่ม
รายบุคคล) ตามความต้องการ ตามเวลาสถานที่มีความเหมาะสม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ไม่ละเมิดสิ ทธิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์และตระหนักในส่ วนรวมเสมอ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ พร้อมเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องพร้อมศึกษาจากตัวอย่างและ
คิดวางแผน ออกแบบ สร้างผลงาน นาเสนอตลอดการนาไปใช้
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน กิจกรรมที่ได้รบมอบหมาย (ตรงตามวัตถุประสงค์)
ตรงต่อเวลา และการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
- ประเมินผลจากชิ้นงาน กิจกรรมรายบุคคล-รายกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
นักศึกษาจะได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง นานวัตกรรมและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนได้ วิเคราะห์
ปั ญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้และเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อีกทั้งสามารถนาไปพัฒนาตลอดจนการ
แก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมกับชั้นเรี ยนได้
2.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้อมอธิ บาย ทากิจกรรมรายบุคคล รายกลุ่ม ค้นคว้าเพิ่มเติมและ
เขียนรายงาน นาเสนอ
ศึกษาผลงานประเภทหรื อลักษณะเดียวกัน เพื่อศึกษากรณี ตวั อย่างเพื่อนาไปเป็ น
แนวคิดในการออกแบบและวางแผนต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล
- กิจกรรมมอบหมายประกอบการเรี ยน สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดย
ข้อสอบวัดหลักการและทฤษฎี
- ประเมินผลจากผลงานที่คน้ คว้าและการนาเสนอ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาให้คิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนนา
เทคโนโลยีมาใช้ตามความเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
-

อธิ บายพร้อมยกตัวอย่างประกอบชิ้นงานแล้วให้ฝึกปฏิบตั ิ
มอบหมายให้นกั ศึกษาออกแบบสร้างชิ้นงานพร้อมนาเสนอ
เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นแล้วสรุ ปร่ วมกัน
วิเคราะห์กรณี ศึกษาผลงานเพื่อเป็ นตัวอย่าง

3.3 วิธีการประเมิน
- ทดสอบกลางภาค ปลายภาค โดยข้อสอบวัดการวิเคราะห์หรื อแสดงแนวคิด
ในการประยุกต์ใช้และการแก้ปัญหา
- วัดผลจากการนาเสนอผลงาน และแนวคิด รู ปแบบการออกแบบผลงาน
- สังเกตวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความกลมเกลียวระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- ฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีตลอดจนการร่ วมงานและทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ งงานตรงเวลา
และครบถ้วน
4.2 วิธีการสอน
- ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล (ศึกษาเพิ่มเติมแนวโน้มหรื อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา)
- นาเสนอและรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- ฝึ กทักษะในการสื่ อสารโดยการพูด ฟัง แล้วสรุ ปเพื่อนามารายงานเป็ น
รายบุคคล
- ฝึ กทักษะเพื่อการสื่ อสาร โดยค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- ฝึ กทักษะในการสื บค้นจากแหล่งสารสนเทศ (ห้องสมุด อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ)
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายรายงานรายบุคคลให้ศึกษาจาก เอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ หรื อ
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีแหล่งที่มาหรื อสถิติที่ผา่ นมา
- นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย (รายงาน รู ปแบบนาเสนอ การวิเคราะห์
และความสมบูรณ์ของเนื้อหา)
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม, การอภิปรายร่ วมในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ /รายละเอียด
จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ที่
ชั่วโมง
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
อาจารย์ผสู ้ อนเข้าชั้นเรี ยนเพื่อพบ
2.5 - เข้าชั้นเรี ยน
1
นักศึกษาและร่ วมวางแผนการเรี ยนการ
- สนทนาปรึ กษาหารื อ
สอนให้สอดคล้องกับคาอธิ บายรายวิชา
- นาเสนอรายละเอียด
รายวิชา
- ร่ วมวางแผนการสอน
ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
8
- การบรรยายประกอบ
2-3 หัวข้ อที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
PowerPoint
สารสนเทศทางการศึกษา
- การค้นคว้าข้อมูล
- ความหมาย ความสาคัญของ
เพิ่มเติม
นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และ
- การศึกษาบทเรี ยน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ออนไลน์
- แหล่งเรี ยนรู ้ เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
- ตอบคาถาม
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
8
การบรรยายประกอบ
4-5 หัวข้ อที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
PowerPoint
เกีย่ วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศ
เพิ่มเติม
- ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับ
-การตอบคาถาม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระบวนการการสื่ อความหมาย
- วิธีระบบ การนาวิธีระบบมาใช้ในการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน
4
การบรรยายประกอบ
6
หัวข้ อที่ 3 ปัญหาการใช้ นวัตกรรมและ
PowerPoint
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การค้นคว้าข้อมูล
- การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้

ผู้สอน
อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด

อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด

อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด

อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิม่ เติม
- การศึกษาบทเรี ยน
ออนไลน์
-การตอบคาถาม
- การบรรยายประกอบ
อ.สกล สมจิตต์
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด
- การถามตอบ
- ปฏิบตั ิการออกแบบและ
การใช้

หัวข้ อที่ 4 การออกแบบ การสร้ าง
การนาไปใช้ การประเมิน นวัตกรรม
การศึกษา
- ขั้นการออกแบบ
- กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
- การศึกษาเนื้ อหา และวิเคราะห์เนื้อหา
- กาหนดนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
- การหาประสิ ทธิภาพของนวัตกรรม
- การนาไปใช้และการประเมิน
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หัวข้ อที่ 5 การเลือก การใช้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับการจัดการเรี ยนรู้
- การเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ยนรู้
- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ยนรู้
11-12 หัวข้ อที่ 6 การออกแบบ การสร้ าง การ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาทีเ่ หมาะสมกับชั้นเรียน
- วัสดุกราฟิ ก - โสตวัสดุ
- ทักษะการใช้โสตทัศนูปกรณ์
- ทักษะการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
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- การบรรยายประกอบ
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การถามตอบ

8

- การปฏิบตั ิทกั ษะพื้นฐาน อ.สกล สมจิตต์
(การออกแบบ การสร้าง รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด
การใช้ภาพประกอบสื่ อ)
- การสาธิต
- ปฏิบตั ิการใช้จริ ง

7-8

9-10

อ.สกล สมจิตต์
รศ.ทวีศกั ดิ์ ทิพย์รอด
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(การสร้างโปสเตอร์ การสร้างและการ
นาเสนอสื่ อการสอนด้วยโปรแกรม
PowerPoint ออกแบบและใช้
ภาพประกอบสื่ อ ฯลฯ)
13-15 หัวข้ อที่ 7 แนวโน้ มของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาทีเ่ หมาะสมใน
สภาพการเรียนรู้ ในอนาคต
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550- 2554
- แนวโน้มการวิจยั ทางเทคโนโลยี
การศึกษาตามนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและขอบข่าย
ของสาระของเทคโนโลยีการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ ยคุ ของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะของ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
- แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาใน
อนาคต
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
2010 : e-THAILAND
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- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การศึกษาบทเรี ยน
ออนไลน์
- การตอบคาถาม

อ.สกล สมจิตต์

9
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

7,15

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

การทดสอบกลางภาค

8

20%

ความรู้ (ทุกหัวข้อที่เรี ยน)

การทดสอบปลายภาค

16

30%

4

ความสนใจในการเรี ยน

การเข้าชั้นเรี ยนตรง
เวลาและความสนใจ

ทุกสัปดาห์

10%

5

การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
กลุ่ม และความรับผิดชอบ

การมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน/กิจกรรมกลุ่ม

ทุกสัปดาห์

10%

ความรู้และทักษะการ
สื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นาเสนอผลงาน

2

ความรู้ (หัวข้อ 1-4)

3

สั ปดาห์ ประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ. แนวการศึกษาชุ ดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ชุ ดที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการสื่ อสาร ICT. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุ งเทพฯ : 2548
------------. แนวการศึกษาชุ ดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ชุ ดที่ 5 เรื่องเครือข่ ายการเรียนรู้ . พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุ งเทพฯ : 2548
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 2543.
------------. สื่ อการสอนและฝึ กอบรมจากสื่ อพืน้ ฐานถึงสื่ อดิจิทลั . กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสื อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544.
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คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. เอกสารประกอบวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.
กรุ งเทพฯ : ฝ่ ายเอกสารและตารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539.
-------------. เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา. กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ้ นติ้งเฮาส์ , 2533.
วาริ นทร์ รัศมีพรหม. สื่ อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่ วมสมัย. กรุ งเทพฯ : โรง
พิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษาและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรี ยนรู้ . กรุ งเทพฯ : เธิ ร์ดเวฟ เอ็ด
ดูเคชัน่ , 2542.
วุฒิชยั ประสารสอย. บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน : นวัตกรรมเพือ่ การศึกษา . กรุ งเทพฯ : ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัดวี.เจ.พริ้ นติ้ง, 2543.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา : Technical Education Technology . กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
จินตนา ใบกาซูย.ี การเขียนสื่ อการเรียนการสอน. กรุ งเทพฯ : สุ วรี ิ ยาสานส์น, 2540.
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. ทฤษฎีและการวิจัย : ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา . กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ้ น
ติ้งเฮาส์ , 2533.
พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. การออกแบบสื่ อการสอน. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , ม.ป.ป.
ศิริพงษ์ พยอมแย้ม. การเลือกและการใช้ สื่อการสอน. กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ้ นติ้งเฮาส์, 2533.
สุ รชัย สิ กขาบัณฑิต เสาวนีย ์ สิ กขาบัณฑิต และปรี ดา กลัน่ แก้ว. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อโสต
ทัศน์ . กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- จัดให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
- สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาหลังจากเรี ยนจบ
- ให้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- เก็บข้อมูลจากการสังเกต หรื อสัมภาษณ์จากผูเ้ รี ยน
- จัดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อกิจกรรมในการเรี ยนการสอน
- เก็บข้อมูลประเมินการสอนจากเว็บไซต์ โดยให้นกั ศึกษาตอบแบบประเมิน
3. การปรับปรุ งการสอน
- นาผลการประเมิน (จากข้อ 2 ) มาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
- จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาข้อปั ญหา แล้วร่ วมกันหาข้อมูล (คาตอบ)นามาเสนอ
อภิปราย เพื่อมาสรุ ปหาคาตอบร่ วมกัน โดยมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลประกอบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนในแต่ละหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่หลังจากเรี ยนไป
แล้ว หรื อสุ่ มตรวจผลงานนักศึกษา พิจารณาผลสอบย่อยและหลังออกผลการเรี ยนและมีการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้
- ตรวจสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจโดย นักศึกษา, อาจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้อสอบ กิจกรรมมอบหมาย (รายงาน ชิ้นงาน กิจกรรมกลุ่ม เป็ นต้น) เกณฑ์การให้คะแนน
เช่น คะแนนพฤติกรรม คะแนนกิจกรรม ผลงานและคะแนนทดสอบต่าง ๆ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการตรวจสอบหรื อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
มีการวางแผนเพื่อปรับปรุ งการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ควรปฏิบตั ิดงั นี้
- ปรับปรุ งรายละเอียดวิชาทุก 3 ปี หรื อ ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (ตามข้อ 4)
- มีการสอนร่ วม หรื อเปลี่ยนแปลงผูส้ อน เพื่อให้เกิดคามหลากหลายทางแง่คิดและวิธีการ
ต่าง ๆ
- มีการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู ้ กรณี วชิ าเดียวกันแต่มีอาจารย์ผสู ้ อนหลายคน

