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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ / ภาควิชา

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Educational Information Technology)
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
ครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี (ประเภทของรายวิชาที่เป็นวิชาชีพครู)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ.สกล สมจิตต์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้นปีที่ 1, 2 (หรือชั้นปีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน)
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 20 (ห้อง 20-705) อาคารเรียนรวมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้นวัตกรรมศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน การ
ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และส่งเสริมการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อีกทั้งสามารถนาไปปรับปรุงพัฒนา
ตลอดจนการแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมศึ ก ษา ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภา พการเรี ย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การออกแบบ การสร้า ง การนาไปใช้ การประเมิ น การปรับ ปรุ ง นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี
และนวัตกรรมศึกษา ที่ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การ
สร้าง การนาไปใช้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารเทศทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนบรรยาย 3545 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมตามความ
ฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อ
ประสงค์ของนักศึกษาราย สัปดาห์
กลุ่มและรายบุคคล

การศึกษาด้วย
ตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
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จัดเวลาให้คาปรึกษาตามความประสงค์ของนักศึกษาประมาณ 1 ชั่วโมง (รายกลุ่ม รายบุคคล) ตาม
ความต้องการ ตามเวลาสถานที่มีความเหมาะสม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ไม่ละเมิด
สิทธิทางปัญญาของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และตระหนักในส่วนรวมเสมอ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ พร้อมเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องพร้อมศึกษาจากตัวอย่างและคิดวางแผน
ออกแบบ สร้างผลงาน นาเสนอตลอดการนาไปใช้
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน กิจกรรมที่ได้รบมอบหมาย (ตรงตามวัตถุประสงค์) ตรงต่อเวลาและ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกลุ่มในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากชิ้นงาน กิจกรรมรายบุคคล-รายกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง นานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน อีก
ทั้งสามารถนาไปพัฒนาตลอดจนการแก้ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมกับชั้นเรียนได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมอธิบาย ทากิจกรรมรายบุคคล รายกลุ่ม ค้นคว้าเพิ่มเติมและเขียนรายงาน
นาเสนอ
- ศึกษาผลงานประเภทหรือลักษณะเดียวกัน เพื่อศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อนาไปเป็นแนวคิดในการ
ออกแบบและวางแผนต่อไป
2.3 วิธีการประเมินผล
- กิจกรรมมอบหมายประกอบการเรียน สอบกลางภาค สอบปลายภาคโดยข้อสอบวัดหลักการ
และทฤษฎี
- ประเมินผลจากผลงานที่ค้นคว้าและการนาเสนอ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้คิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนนาเทคโนโลยีมาใช้ตาม
ความเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
-

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบชิ้นงานแล้วให้ฝึกปฏิบัติ
มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบสร้างชิ้นงานพร้อมนาเสนอ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นแล้วสรุปร่วมกัน
วิเคราะห์กรณีศึกษาผลงานเพื่อเป็นตัวอย่าง

3.3 วิธีการประเมิน
- ทดสอบกลางภาค ปลายภาค โดยข้อสอบวัดการวิเคราะห์หรือแสดงแนวคิดในการประยุกต์ใช้
และการแก้ปัญหา
- วัดผลจากการนาเสนอผลงานและแนวคิดรูปแบบการออกแบบผลงาน
- สังเกตวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความกลมเกลียวระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
- ฝึกทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีตลอดจนการร่วมงานและทางานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน
4.2 วิธีการสอน
- ทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล (ศึกษาเพิ่มเติมแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น
กรณีศึกษา) และนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ฝึกทักษะในการสื่อสารโดยการพูด ฟัง แล้วสรุปเพื่อนามารายงานเป็นรายบุคคล
- ฝึกทักษะเพื่อการสื่อสาร โดยค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ฝึกทักษะในการสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศ (ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายรายงานรายบุคคลให้ศึกษาจาก เอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
โดยมีแหล่งที่มา
- นาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมาย (รายงาน รูปแบบนาเสนอ การวิเคราะห์และความสมบูรณ์
ของเนื้อหา)
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายร่วมในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ /รายละเอียด

1

อาจารย์ผู้สอนเข้าชั้นเรียนเพื่อพบ
นักศึกษาและร่วมวางแผนการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา

2-3

หัวข้อที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- ความหมาย ความสาคัญของ
นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนรู้
หัวข้อที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-5

- ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระบวนการการสื่อความหมาย
- วิธีระบบ การนาวิธีระบบมาใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอน

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
2.5 - เข้าชั้นเรียน
- สนทนาปรึกษาหารือ
- นาเสนอรายละเอียด
รายวิชา
8 - การบรรยายประกอบ
PowerPoint
- การค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม
- การศึกษาบทเรียน
ออนไลน์
- ตอบคาถาม
8

การบรรยายประกอบ
PowerPoint
- การค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม
-การตอบคาถาม

ผู้สอน
อ.สกล สมจิตต์

อ.สกล สมจิตต์

อ.สกล สมจิตต์

6
6

หัวข้อที่ 3 ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

การบรรยายประกอบ
อ.สกล สมจิตต์
PowerPoint
- การค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติม
- การศึกษาบทเรียน
ออนไลน์
-การตอบคาถาม
- การบรรยายประกอบ
อ.สกล สมจิตต์
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การถามตอบ
- ปฏิบัติการออกแบบและ
การใช้

7-8

หัวข้อที่ 4 การออกแบบ การสร้าง
การนาไปใช้ การประเมิน นวัตกรรม
การศึกษา
- ขั้นการออกแบบ
- กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
- การศึกษาเนื้อหา และวิเคราะห์เนื้อหา
- กาหนดนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา
- การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
- การนาไปใช้และการประเมิน
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9-10

หัวข้อที่ 5 การเลือก การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
- การเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้
- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้

8

- การบรรยายประกอบ
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การถามตอบ

11-12

หัวข้อที่ 6 การออกแบบ การสร้าง
การนานวัตกรรม เทคโนโลยี
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับชั้นเรียน
- วัสดุกราฟิก - โสตวัสดุ
- ทักษะการใช้โสตทัศนูปกรณ์
- ทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน
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- การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน อ.สกล สมจิตต์
(การออกแบบ การสร้าง
การใช้ภาพประกอบสื่อ)
- การสาธิต
- ปฏิบัติการใช้จริง

อ.สกล สมจิตต์
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(การสร้างโปสเตอร์ การสร้างและการ
นาเสนอสื่อการสอนด้วยโปรแกรม
PowerPoint ออกแบบและใช้
ภาพประกอบสื่อ ฯลฯ)
13-15 หัวข้อที่ 7 แนวโน้มของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมใน
สภาพการเรียนรู้ในอนาคต
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 25502554
- แนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษาตามนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและขอบข่าย
ของสาระของเทคโนโลยีการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุคของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะของนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
- แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาใน
อนาคต
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
2010 : e-THAILAND
16

12

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
- การศึกษาบทเรียน
ออนไลน์
- การตอบคาถาม

สอบปลายภาค

อ.สกล สมจิตต์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

สามารถนาความรู้และ
ทักษะการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานได้

นาเสนอผลงาน
และปฏิบัติการ

ตลอดภาค
การศึกษา

2

มีพัฒนาการในการเลือกใช้
สื่อให้เหมาะสมกับการใช้
งานพร้อมทั้งออกแบบสื่อ
การเรียนการสอนได้กับ
สภาพแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

3

การนาเสนอผลงาน

ปฏิบัติการ

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

4

สอบปลายภาค

30%

5

จิตพิสัย

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.
------------. สื่อการสอนและฝึกอบรมจากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. เอกสารประกอบวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539.
ณัฐกร สงคราม. การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
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ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. Multimedia ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546.
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2551.
วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน, 2552.
วุฒิชัย ประสานสอย. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2547.
สกล สมจิตต์. สื่อการสอนทางการศึกษา. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสู่การปฏิบัติ. ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา : Technical Education Technology. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2536.
จินตนา ใบกาซูยี. การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสานส์น, 2540.
ธงชัย สิทธิกรณ์. ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. Introduction to Computer System.
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2547.
เพ็ญนภา สาเนียง. ครบเครื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์ จากัด, 2554.
วศิน เพิ่มทรัพย์, วิโรจน์ ชัยมูล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548.
วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : โปรวิชัน, 2552.
อัจฉรีย์ (คาแถม) พิมพิมูล. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. (Computer Assisted Instruction)
พิมพ์ครั้งที่ 2. ฉบับปรับปรุง. อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์, 2550.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด (แบบประเมินผู้สอน)
- สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาหลังจากเรียนจบ
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- เก็บข้อมูลจากการสังเกต หรือสัมภาษณ์จากผู้เรียน
- ผลงานของนักศึกษาหรือกิจกรรมจากการเรียนการสอน
- เก็บข้อมูลประเมินการสอนจากเว็บไซต์ โดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
- นาผลการประเมิน (จากข้อ 2 ) มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
- พัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนในแต่ละหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่หลังจากเรียนไปแล้ว หรือสุ่มตรวจ
ผลงานนักศึกษา
- นาเอาความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ
กิจกรรมมอบหมาย (รายงาน ชิ้นงาน กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น)
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการตรวจสอบหรือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา
มีการวางแผนเพื่อปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุก 1 ปี หรือ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (ตามข้อ 4)
- มีการสอนร่วม หรือเปลี่ยนแปลงผู้สอน เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางแง่คิดและวิธีการต่าง ๆ
- มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ กรณีวิชาเดียวกันแต่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน

