
รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/ภาควิชา : คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อวิชา :  ED 2071 

     วชิานวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษา 
     Educational  Innovation  at  the  Elementary  School  Level 

2. จ านวนหน่วยกิต : 3หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
เป็นรายวิชาในหมวดหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1) นางอรรถพร  บุญมา 

                 สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง -      โทร.0817299497                                  
  E-mail Jangfar2009@hotmail.com 
4.2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

1) นางอรรถพร  บุญมา 
                 สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง     -        โทร.0817299497    
 E-mail Jangfar2009@hotmail.com 

5. ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : - 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ   
ดังนี้  

1)   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2)   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ได้ 
3)   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4)   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
5)   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาได้ 
6)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถยกตัวอย่างและสร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจ ใน

ความส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาระดับประถมศึกษา  บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการเรียนรู้ของเด็ก  บทบาทและประเภทของนวัตกรรมการศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษา  นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน  การน านวัตกรรม
การศึกษามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาระดับประถมศึกษา  บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก  บทบาทและประเภทของนวัตกรรมการศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา  นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน  การน านวัตกรรมการศึกษามาใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา : 3(3-0-6 )  (บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติการ 0  ชั่วโมง/ศึกษาด้วย
ตนเอง 6  ชั่วโมง) 
     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์        3  ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์  0  ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6  ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   0  ชั่วโมง 
 

 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
วิธีการให้ค าแนะน า -  อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ 

- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ  
   ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral) 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา   จิตสาธารณะ   
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม 
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
2.  อภิปรายกลุ่ม พร้อมท า
แบบฝึกหัด 
3.  ก าหนดให้นักศึกษาหา
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง  

 

1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
แบบฝึกหัด/งานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
2.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
3.ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่
มอบหมาย 
 

2) ด้านความรู้  (Knowledge) 
2.1  มีความรู้ในเรื่องความหมายและ
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา  บทบาท
และอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก  บทบาทและประเภท
ของนวัตกรรมการศึกษาที่ มีต่อการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา  นวัตกรรมการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาทั้ง ในอดีตและปัจจุบัน  
ก า รน า น วั ต ก ร รมกา ร ศึ กษ าม า ใ ช้
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

1.บรรยาย อภิปราย การท างาน
กลุ่ม การน าเสนอรายงาน  

2. ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและ
น าเสนอในรูปของรายงาน 
 

1.   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการและทฤษฎี 
2.ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่
มอบหมาย 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3) ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive 
Skills)  
3.1เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจ
เลือกนวัตกรรมการศึกษาส าหรับการ
เรียนการสอนได้เหมาะสม  

3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

1.การมอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
2.  อภิปรายกลุ่ม 
3.  ฝึกตอบปัญหาและแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน งาน
กลุ่ม 

1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 
 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1  พัฒนาทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
4.2  พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม 

4.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

 

 

 

 

 
 

1.กิจกรรม 
2.งานกลุ่ม 
3.ก าหนดความรับผิดชอบ 

1.ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
2.รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 
3.รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology Skills) 
5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ
ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1.ใช้ Power point   
2. มีการน าเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
3.การแนะน าเทคนิคการสืบค้น
ข้อมูล 
 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองในการท ารายงาน มีการอ้างอิง
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 

การอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน  

สัปดาห์ที่  
 

สาระ / เนื้อหาการ
เรียนรู้/บทที่ 

วิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู ้

สื่อการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

วิธีการวัด 
และ

ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

1 ความหมายของ
นวัตกรรม 
ความหมายของ
นวัตกรรมการศึกษา 

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

2 ประเภทนวัตกรรม
การศึกษา 
การสร้างนวัตกรรม
การศึกษา 

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

3 สื่อการเรียนการสอน 
ความหมายของสื่อ 
การจ าแนกสื่อ 

บรรยาย 
 ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

4 นวัตกรรมการศึกษาที่
น่าสนใจ  หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน  
บทเรียนส าเร็จรูป 

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บญุมา 

5 นวัตกรรมการศึกษาที่
น่าสนใจ  รูปแบบการ
สอนแบบโครงงาน   
รูปแบบการสอนแบบ
บูรณาการ   

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 
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สัปดาห์ที่  
 

สาระ / เนื้อหาการ
เรียนรู้/บทที่ 

วิธีสอนและกิจกรรม
การเรียนรู ้

ส่ือการ
เรียนรู้ 

จ านวน 
ชั่วโมง 

วิธีการวัด 
และ

ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

6 ความหมาย ความส าคัญ  
และลักษณะส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น่าสนใจ  เช่น สื่อ
ประสม สื่อหลายมิติ   
การเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

บรรยาย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

8 การน านวัตกรรม
การศึกษามาใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการ 
สอน 
แนวโน้มของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 

บรรยาย 
 ยกตัวอย่างประกอบ  
ท าแบบฝึกหัด 

ใบความรู้ 
ใบงาน 

6 ตรวจผลงาน
ตามใบงาน 

อรรถพร 
บุญมา 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา - - 48 - - 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 1-15 10% 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-15 10% 

2)ด้านความรู้ การทดสอบย่อย 5 ครั้ง 1-15 10% 
2)ด้านความรู้ การสอบกลางภาค 8 20% 
3)ทักษะทางปัญญา การน าเสนองาน/การรายงาน  10% 
2)ด้านความรู้3)ทักษะทาง
ปัญญา 

การสอบปลายภาค 16 40 % 

 รวม  100 % 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ถวัลย์ มาศจรัส.  นวัตกรรมการศึกษาชุด สุดยอดนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมิติใหม่ของการ     
                จัดท าผลงานทางวิชาการ.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธารอักษร,  2551 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
   ถวัลย์ มาศจรัส.  นวัตกรรมการศึกษาชุด  KM ( Knowledge  Management ) . พิมพ์ครั้งที่ 1.    
                กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธารอักษร,  2552 
   เกรียงศักดิ์   สุวรรณวัจน์  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก 
                เขต 1 
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2. การประเมินการสอน:  
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน : 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วธิีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

หลักสูตร/ภาควิชา/คณะจัดให้มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและ
สรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 


