
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
  คณะ ครุศาสตร์        สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
     1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
     3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

              เปิดสอนให้กับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา สังคมศึกษา  
              เปิดสอนให้กับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา ภาษาไทย 
              เปิดสอนให้กับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา           
 
     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก                        
              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน            บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 
     ชีพ   บังคับ    เลือก 
     เอก   บังคับ    เลือก 
     โท    บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 



 2 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  แพงทิพย์    
 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  แพงทิพย์    
                                            
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่  2 / 2557   ชั้นปีที่ 4 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวชิา …………………………………..  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
8. สถานที่เรียน   
     ห้องเรียน 24-501, 24-503 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ 21 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 21 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

                1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนบอกความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ได้ 
                1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาได้ 
                1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาได้ 
                1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ได้ 
                1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
                1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติการเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ที่เหมาะสม
กับชั้นเรียนได้ 
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
            - การท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา 
            - การพัฒนาบทเรียน e-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  
                     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การน าไปใช้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

……ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     1 ชั่วโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน   และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 
     ของการสอน) 

 
หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครทูี่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุ
สภาและการปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและ
สังคม และมีวินัยในการเรียน ตรงต่อ

1. ปฏิบัติกิจกรรม อภิปรายแนวคิด
และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคมในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนโดยยกตัวอย่าง

1. ประเมินจากงานเดี่ยวที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 
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เวลา  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน  
และสู้งาน 
 

จากสถานการณ์จริงหรือกรณี
ตัวอย่าง 
 

3. ประเมินจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

1.2 พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
และการส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด
2. การปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างแก่
นักศึกษา เช่น การเข้าสอนตรงเวลา
และมีความรับผิดชอบ 
3. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1)  พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้ และตรงต่อเวลา 
2)  การปฏิบัติตนตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติในการเรียน 
3)  ประเมินพฤติกรรมในการ
สอบและงานที่ได้มอบหมาย 

1.3 ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข                

 

1. ให้นักศึกษาหาหนังสือที่เก่ียวข้อง
แล้วน ามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และ
ทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. สอดแทรกเรื่องการเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน ด้วยการตั้งใจฟัง ไม่ส่งเสียง
รบกวน ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือ
อ่ืนๆ ในขณะท าการเรียนการสอน 

1. พิจารณาการให้ความสนใจรับ
ฟังความคิดเห็นของเพ่ือนในขณะ
อภิปรายงาน 
2. ประเมินผลการน าเสนองานที่
มอบหมาย 
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 
2. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 

 

ทดสอบย่อย กลางภาค และ
ปลายภาคท่ีเน้นหลักการทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ  
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2.2 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ที่คุรุสภาก าหนดศาสตร์ทางนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษากับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ประเมินผลจากการน าเสนอ
กิจกรรม หรือโครงการ 

 

2.3 การแสดงออกถึงความสามารถใน
การบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน
ที่คุรุสภาก าหนดกับวิชาเฉพาะด้าน 

น าเสนอรายงานจากการค้นคว้า ประเมินผลจากการตอบค าถาม
และการแสดงความคิดเห็น 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
ในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครู ศาสตร์
ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรยายและยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง สอบย่อย กลางภาคและปลาย
ภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ 

3.2 แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
 

วิเคราะห์การพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกระบวนการคิดตามทฤษฎีต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

การตอบค าถามและอภิปราย 

 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่
ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงานและชุมชน 

จัดกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

นักศึกษาประเมินผลตนเองและ
เพ่ือนเกี่ยวกับการวิเคราะห์การ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปความ 
คิดรวบยอด เก่ียวกับศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ข่าวสาร 
ที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน  
เพ่ือเข้าใจปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองแล้ววิเคราะห์ พร้อมกับบอก
แหล่งอ้างอิง 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย  หลังจากฟังการน าเสนอ
ผลการศึกษาของเพ่ือน 

 
6. ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
6.1 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน 
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครู
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ 
 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสามารถบูรณาการความรู้
ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

ประเมินจากการฟังการน าเสนอผล
การศึกษาของตนเองและเพ่ือน 

6.2 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน   
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายการ
วัดผล ประเมินผล และท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองสามารถการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายการวัดผล ประเมินผล 
และท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง 

ประเมินจากการฟังการน าเสนอผล
การศึกษาของตนเองและเพ่ือน 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

ก่อนสอน 

 

 

ขอบข่ายเนื้อหา วัตถุประสงค์
รายวิชา วิธสีอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การวัดผล 
ประเมินผลและแหล่งสืบค้นข้อมูล 

4 

 

1. อธิบายและวางแผนการ
เรียนการสอนร่วมกัน 
2.  ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ของนักศึกษาก่อนเรียน 

เอกสารแนว
การสอน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 

อ.เฟดาว สุไลมาน 

1 หัวข้อที่1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู ้
- ความหมายของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
- ความส าคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
- แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายการ
เรียนรู้ 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ  
- การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม  
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  

 

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

2 หัวข้อที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
- หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
- กระบวนการการสื่อความหมาย  
- การน าวิธีระบบมาใช้ในการ
ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ  
- การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม  
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  

 

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 
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3 หัวข้อที่ 3 แหล่งการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ 
- แหล่งการเรียนรู้ 
- เครือข่ายการเรียนรู้ 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ  
- การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม  
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

4 
 

หัวข้อที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
- การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
- ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

4 - การอภิปรายกลุ่ม 
- การสรุปผลการอภิปราย
กลุ่ม  
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  

 
 

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

5 หัวข้อที่ 5 การเลือก การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้  
- การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้(การศึกษา
ทางไกล, CAI, WBI, บทเรียนe-
Learning, Internet, e-Book ฯลฯ) 
- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้(การศึกษา
ทางไกล, CAI, WBI, บทเรียนe-
Learning, Internet, e-Book ฯลฯ) 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ  
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  
- การศึกษา และการใช้ e-
Book  
- ตารางการเปรียบเทียบการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

6 
 

หัวข้อที่ 6 การออกแบบ การสร้าง 
การน าไปใช้ การประเมิน และการ

4 - การบรรยายประกอบสื่อ  
- การค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 

- บทเรียน e-
Learning 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 
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ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
- โสตวัสด ุ
- ทัศนวัสดุ (วัสดุกราฟิก) 
- โสตทัศนวัสด ุ

- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  
- ตัวอย่างแบบประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

- 
PowerPoint 

7 
 
 

หัวข้อที่ 7 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1 
- ทักษะพืน้ฐานในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน (เขียนตัวอักษร, การ
เขียนการ์ตูนบนกระดานด า) 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ 
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning 
- การสาธิต 
- ต้นแบบตัวอักษร 
-Templates| 
-การ์ตูน 
- การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน
เขียนตัวอักษร การเขียน
การ์ตูนบนกระดานด า 

- บทเรียน e-
Learning 
- 
PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

8 สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบ   

9 

 

หัวข้อที่ 8 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1 (ต่อ( 
- ทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน (ผนึกภาพ เคลือบ
ภาพ การตัดแต่ง การใช้สี การใช้
ภาพประกอบสื่อ) 

4 - การบรรยายประกอบสื่อ 
- การศึกษา และการพัฒนา
บทเรียน e-Learning  
- การท ากิจกรรมในบทเรียน 
e-Learning  
- การสาธิต 
- การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานการ
ผนึกภาพ เคลือบภาพ การตัด
แต่ง การใช้สี การใช้
ภาพประกอบสื่อ 

- บทเรียน e-
Learning 
- การสาธิต 
- 
PowerPoint  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

10 หัวข้อที่ 9 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 2 
- ทักษะพื้นฐานการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง 
เครื่องฉาย และอุปกรณ์ภาพและ
เสียงระบบคอมพิวเตอร์) 

4 
 

- การบรรยายประกอบสื่อ 
- การศึกษา และการ
พัฒนาบทเรียน e-
Learning  
- การท ากิจกรรมใน
บทเรียน e-Learning  
- การสาธิตการใช้ 
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ  
- การปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
(เครื่องเสียง เครื่องฉาย 
และอุปกรณ์ภาพและเสียง
ระบบคอมพิวเตอร์)  

- บทเรียน e-
Learning 
- เครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

11-14 หัวข้อที่ 10 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมในสภาพ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน  
- PowerPoint ในการเรียนการ
สอน 
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- บทเรียน E-Learning และ e-
Book 

16 - การผลิตสื่อด้วย
PowerPoint  
- การศึกษา และการ
พัฒนาบทเรียน e-
Learning  
- การท ากิจกรรมใน
บทเรียน e-Learning 
- การผลิต e-Book 

การปฏิบัติผลิต
สื่อออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

15 หัวข้อที่ 11 แนวโน้มของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่
เหมาะสมในสภาพการเรียนรู้ใน
อนาคต  

4 - การบรรยายประกอบสื่อ 
- การศึกษา และการ
พัฒนาบทเรียน e-
Learning  
- การท ากิจกรรมใน

- บทเรียน e-
Learning 
- PowerPoint 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
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- พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
ขอบข่ายของสาระของเทคโนโลยี
การศึกษา 
- การเปลี่ยนแปลงจากยุคสู่ยุค
ของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
- แนวโน้มการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษาตามนโยบายและแผน
ที่เก่ียวข้อง 
- เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะ
ของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
- แนวโน้มของเทคโนโลยี
การศึกษาในอนาคต 

บทเรียน e-Learning  

 

16 การทบทวนบทเรียน 4 ท าแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน 
e-Learning 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย แพงทิพย์ 
อ.สกล สมจิตต์ 
อ.เฟดาว สุไลมาน 

17- 18 สอบปลายภาค 2 แบบทดสอบ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2( 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

1.1,  1.2, 1.3, 
4.1 

ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมในการ
สอบ ความสนใจรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือนในขณะอภิปรายงานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

10 % 

3.1, 3.2, 5.1, 
5.2, 6.1,6.2 

ผลงานและการน าเสนอของนักศึกษาท้ัง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

20% 

2.1, 2.2, 2.3 
 
3.1, 3.2 
 
5.1, 5.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
การฝึกปฏิบัติด้านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
หลังจากฟังการน าเสนอผลการศึกษาของ
เพ่ือน 

8 
17-18 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 

10% 
30% 
20% 

 
10% 

 
หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก  
     - 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2536). เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา : Technical Education Technology . กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
             . (2544). สื่อการสอนและฝึกอบรมจากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
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คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.(2539). เอกสารประกอบวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  
จันทร์ฉาย เตมิยาคาร. การเลือกใช้สื่อทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์. ,2533. 
จินตนา ใบกาซูยี. (2540).การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสานส์น.   
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2533).ทฤษฎีและการวิจัย : ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา . กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง
เฮาส์.  
              . (2533).เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพฯ :โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.  
วารินทร์ รัศมีพรหม. (2531). สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชวนพิมพ์.  
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษาและคณะ. (2542).เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟเอ็ดดูเคชั่น.  
วุฒิชัย ประสารสอย. (2543).บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา . กรุงเทพฯ : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดวี.เจ.พริ้นติ้ง.  
พฤติพงษ์ เล็กศิริรัตน์. (ม.ป.ป.) การออกแบบส่ือการสอน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
ศิริพงษ์ พยอมแย้ม. (2533).การเลือกและการใช้สื่อการสอน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.  
สงัด อุทรานันท์. (2529).การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ : เซ็นเตอร์พลับลิเคชั่น.  
สุรชัย สิกขาบัณฑิต เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต และปรีดา กลั่นแก้ว. (2537). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อโสตทัศน์. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  Web site ที่เก่ียวข้อง 

  www.gotoknow.org 
  www.classstart.org 
  www.l3nr.org 

  www.kroobannok.com 
 

 
หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 ประเมินผลการสอนโดยการเขียนอนุทินในการเรียนรายวิชา 
 1.2 นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      2.1 ประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
      2.2 ประเมินผู้สอนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

http://www.gotoknow.org/
http://www.classstart.org/
http://www.l3nr.org/
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3. การปรับปรุงการสอน 

 3.1 น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน 
 3.2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อเพ่ือพัฒนาสาระและการสอนที่เหมาะสม  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 4.1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผล 
 4.2 ทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยให้จัดโอกาสแก่นักศึกษาในการสอนซ่อมรายจุดประสงค์ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกครั้งหลังการสอน 
 5.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอน 

 
 

หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

     - การท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา  
     - การพัฒนาบทเรียน e-Learning ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


