การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
มคอ.5
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ / ภาควิชา
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
ไม่มี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
5. สถานที่เรียน
5.1 กลุ่ม 1 ห้อง 24-502 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
5.2 กลุ่ม 2 ห้อง 08-202 สาขาการประถมศึกษา
5.3 กลุ่ม 3 ห้อง 24-502 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน ชั่วโมง จานวน ชั่วโมง ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
แผนการสอน
ที่ได้สอนจริง
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
หัวข้อที่ 1 นวัตกรรม
4
4
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้
- ความหมายของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
-ความสาคัญของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
- แหล่งการเรียนรู้
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เครือข่ายการเรียนรู้
-นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้
หัวข้อที่ 2 แนวคิด
4
หลักการและทฤษฎี
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
- หลักการ และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

หัวข้อที่ 3 กระบวนการ 4
การสื่อความหมาย
-การสื่อความหมายคือ
อะไร
-องค์ประกอบ และ
ประเภทของการสื่อ
ความหมาย
-การสื่อความหมายกับ
การจัดการเรียนการสอน
-ปัญหาและอุปสรรคของ
การสื่อความหมาย
หัวข้อที่ 4 การนาวิธี
4
ระบบมาใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการ
สอน
หัวข้อที่ 5 แหล่งการ
4
เรียนรู้ และเครือข่ายการ
เรียนรู้
-วิธีระบบคืออะไร
-องค์ประกอบและ
ความสาคัญของวิธีระบบ

4

-

4

4

4

-
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-การนาวิธีระบบมาใช้ใน
การออกแบบนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
หัวข้อที่ 6 วิเคราะห์
4
ปัญหาการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา
- การวิเคราะห์ปัญหาจาก
การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
- ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
หัวข้อที่ 7 การเลือก
4
การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้
- การเลือกนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาทางไกล, CAI,
WBI, บทเรียนeLearning, Internet, eBook ฯลฯ)
- การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาทางไกล, CAI,
WBI, บทเรียนeLearning, Internet, e-

4

-

4

-

4

Book ฯลฯ)
หัวข้อที่ 8 การออกแบบ
การสร้าง การนาไปใช้
การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
- โสตวัสดุ
- ทัศนวัสดุ (วัสดุกราฟิก)
- โสตทัศนวัสดุ
หัวข้อที่ 9 ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1
- ทักษะพื้นฐานในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
(เขียนตัวอักษร, การ
เขียนการ์ตูนบนกระดาน
ดา)
หัวข้อที่ 9 ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 1
(ต่อ)
- ทักษะพื้นฐานในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
(ผนึกภาพ เคลือบภาพ
การตัดแต่ง การใช้สี การ
ใช้ภาพประกอบสื่อ)
หัวข้อที่ 10 ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับชั้นเรียน 2
- ทักษะพื้นฐานการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่อง
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8

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-
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เสียง เครื่องฉาย และ
อุปกรณ์ภาพและเสียง
ระบบคอมพิวเตอร์)
หัวข้อที่ 11 นวัตกรรม 8
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมใน
สภาพการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน
- PowerPoint ในการ
เรียนการสอน
- บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- บทเรียน E-Learning
และ e-Book
หัวข้อที่ 12 แนวโน้ม
4
ของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่
เหมาะสมในสภาพการ
เรียนรู้ในอนาคต
-พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
-การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และขอบข่ายของสาระ
ของเทคโนโลยีการศึกษา
-การเปลี่ยนแปลงจากยุค
สู่ยุคของนักเทคโนโลยี
การศึกษา
-แนวโน้มการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษาตาม
นโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้อง
-เทคโนโลยีการศึกษาตาม
ทัศนะของนักเทคโนโลยี
การศึกษา-แนวโน้มของ
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4

-

6

เทคโนโลยีการศึกษาใน
อนาคต
การทบทวน และการ
ทดสอบความรู้ใน
บทเรียน e-Learning

4

4

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
-

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
-

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
ด้านความรู้

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีการสอน(ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี ไม่มี
ผลที่เกิดจากการใช้ผลการวิจัยการใช้
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้ 
บทเรียนe-Learning ซึ่งพบว่านักศึกษาที่
กิจกรรมดังนี้
เรียนด้วยบทเรียน e-Learning ให้ผล
- การสังเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษา
การเรียนรู้ดีกว่าการสอนปกติ ทุก
ค้นคว้า และการตอบคาถามเชิงวิเคราะห์
รายวิชา
และสังเคราะห์ตามที่กาหนด
- การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
- การศึกษาบทเรียน e-Learning
และการทาแบบฝึกหัดในบทเรียน eLearning แต่ละบท
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
อินเทอร์เน็ต
- การปฏิบัติงานต่าง ๆที่ได้รับ
มอบหมาย
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ด้านคุณธรรม - การร่วมมือในการทางาน ร่วมคิด ร่วม 
จริยธรรม
ตัดสินใจ
- การเป็นผู้นา และเป็นผู้ตามที่ดี
- การยอมรับซึ่งกันและกัน ในการเรียน
ที่ต้องทางานร่วมกัน
ด้านทักษะ
- การฝึกทักษะในการเขียนตัวอักษร การ 
กระบวนการ ออกแบบสื่อกราฟิก และการผลิตสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพการเรียนในปัจจุบัน
เช่น การนาเสนอสื่อด้วยโปรแกรม
PowerPoint
- การจับคู่ หรือจับกลุ่มในการทา
แบบฝึกหัดของนักศึกษา
- การอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยววิชา
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า และ
ทาแบบฝึกหัดในบทเรียนe-Learning
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ลักษณะ offline และ online
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
4.1 เนื้อหารายวิชามีค่อนข้างมาก นักศึกษาต้องเข้าเรียนในบทเรียน e-Learning และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมให้มากกว่านี้
4.2 ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอนในบางเนื้อหา ร่วมกันตั้งคาถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
108 คน
1.1 นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา กลุ่ม 1
43 คน
1.2 นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา กลุ่ม 2
36 คน
1.3 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่ม 3
29 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
108 คน
2.1 นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา กลุ่ม 1
43 คน
2.2 นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา กลุ่ม 2
36 คน
2.3 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่ม 3
29 คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน(W)
- คน
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
4.1 นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา กลุ่ม 1
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IF
รวม

จานวน
0
1

คิดเป็นร้อยละ
0.00
2.33

17
23

39.53
53.49

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

2

4.65

44

100

จานวน
0
8

คิดเป็นร้อยละ
0.00
22.22

25
3

69.44
8.33

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0

0.00

36

100

4.2 นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา กลุ่ม 2
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
IM
รวม

4.3 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่ม 3
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C

จานวน
0
1

คิดเป็นร้อยละ
0.00
3.45

27
0

93.60
0.00

0

0.00
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D+
D
E
IF
รวม

0
0
0

0.00
0.00
0.00

1

3.45

29

100

5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้แต่ละหัวข้อ อาจมากกว่าที่กาหนด 1.เนื่องจากบางเนื้อหามีมาก แต่เวลาการปฏิบัติ
ไว้
น้อย ทาให้การควบคุมเวลาทาได้ยาก
2.เนื่องจากมีการนาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่
อาจควบคุมเวลาได้ยาก
3.เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่
คาดไว้
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
นักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถทา ของนักศึกษาแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
ได้ทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
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ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
1. การจัดการเรียนจาเป็นต้องใช้ห้องเรียนที
มีลักษณะกับเนื้อหารายวิชาที่มีความ
หลากหลายเช่น ห้องเรียนปกติ
ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อกราฟิก ห้อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในการจัดตารางสอนเป็น
ห้องเรียนปกติ ที่มีระบบปรับอากาศซึ่ง
ไม่สามารถนาวัสดุเข้าไปผลิตสื่อในห้อง
ได้

ผลกระทบ
1.ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายมาในสถานที่ที่
เหมาะสม ปัญหา บ้างไม่มีห้องที่เหมาะสม
เสียเวลา การปฏิบัติงานล่าช้า
2. การใช้บทเรียน e-Learning ในห้อง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3. ระบบอินเทอร์เน็ตช้ามาก

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. การจัดตารางสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ห้อง 1.ทาให้นักศึกษาได้เข้าเรียนเข้าใช้น้อยกว่าปกติ
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูกจัดในรายวิชายาวตลอด แม้วา่ การเรียนแบบออนไลน์ เรียนที่ไหน เรียน
ทั้งภาคเรียน ทาให้การใช้บทเรียน e-Learning เมื่อไร ก็ได้
ในบางวิชาที่จาเป็นต้องใช้ห้องคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถทาได้ ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัด
ให้บริการไว้เพียงห้องเดียว แต่มีผู้จองใช้ในเวลา
เดียวกัน ก็ไม่สามารถใช้ได้

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
(ตามเอกสารที่แนบตอนท้ายเอกสาร)
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อที่ 1.1
มีความเห็นสองความเห็นที่ขัดแย้งกัน ความเห็นหนึ่งบอกว่าอยากให้อาจารย์สอนไม่มีความ
หลากหลาย อีกความเห็นหนึ่งบอกว่า อาจารย์สอนมีความหลากหลาย สอนดีมาก เลยไม่แน่ใจว่าสอน
ดีหรือสอนไม่ดี เพราะเป็นความคิดเห็นคนส่วนน้อย
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
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ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากการสอบถามนักศึกษา การศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า พบว่า การสอนที่มีการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อหา การอภิปรายกลุ่ม และการทาการบ้านที่มอบหมาย ทาให้ได้รับความรู้นอก
ห้องเรียนและก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
อาจารย์ผู้สอนยังต้องเตรียมและหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการเสนอความคิดเห็นการ
วิเคราะห์สังเคราะห์จากการศึกษาค้นคว้า จากเนื้อหาในรายวิชา
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปี
ผลการดาเนินการ
การศึกษาที่ผ่านมา
ฝึกนักศึกษาให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ อาจารย์ผู้สอนยังต้องเตรียมและหาข้อมูลที่
ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า จากคาถามที่ตั้งขึ้น ทันสมัยอยูเ่ สมอเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
ฝึก และเพิ่มการการบ้านในการ ทุกคาบเรียน
อาจารย์ผู้สอน
วิเคราะห์ สังเคราะห์
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ควรจัดให้มีกรณีศึกษาที่หลากหลายเพื่อที่นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และ
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้สร้ององค์ความรู้ด้วยตนเอง
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ลงชื่อ ................................................
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
วันที่รายงาน 24 ธันวาคม 2557
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ ................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย แพงทิพย์
วันที่รายงาน 24 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นชิ้นงาน แจกคืนนักศึกษา เช่น แผ่น CD การผลิตสื่อ e-Book
2. บทเรียน e-Learning วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
URL : http://elearning.yru.ac.th/elearning/course/view.php?id=84
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ตัวอย่างไฟล์การบ้าน
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ตัวอย่างการประเมินการบ้าน และการให้คะแนน

16

3. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
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