
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
                          ED1008  เทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา  
                                    Education Technology and Innovation 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีภาคปฏิบัติ  
                                นักศึกษาศกึษาดว้ยตนเอง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  กลุ่มวิชาชีพครู 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 นางสาวกรรณิกา ไวโสภา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาที่ 2/ ช้ันปีท่ี  1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
7 มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เข้าใจแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 
2) อธิบายการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
3) การออกแบบการผลิตการใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
4) การพัฒนาระบบแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
5) วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลย ีรวมถึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
          แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับครู การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การออกแบบการผลิตการใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา การพัฒนาระบบแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม  

 
         Concepts and theory of information technology and education innovation; information technology and 
Computers for Teachers; management of information system for education administration; design, production, 
application and evaluation of education media; innovation and information technology; development of 
learning sources and learning networks; analysis of problems in the applications of innovation and information 
technology for education; related ethical issues. 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    สถานท่ีให้ค าปรึกษาฯ อาคาร 2 ช้ัน 1 ห้อง สาขารัฐศาสตร ์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับคร ู 

  
 

1. ให้ความส าคัญในวินัย  การต่อ
ตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่
ก าหนด 
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
3. เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 4. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี    

1. การเรียกช่ือ การให้คะแนนการ
เข้าช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 

 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา  
 

1. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผู้สอนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี    
3. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
4.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
5.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
6.  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น
(Brainstorming) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
เหตุผล 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 
2. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม การมีวินัย 
และความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต และมีความรับผิดชอบเพื่อ

1. ให้ความส าคัญในวินัย  การต่อ
ตรงเวลา  การส่งงานในเวลาที่

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่ง
กายของนักศึกษา 
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สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู ่ 
 

ก าหนด 
2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และสังคม 
3. การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

2. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความ
พร้อม 
3. สังเกตความตั้งใจในการดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
การเสียสละ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย   

 4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในคุณค่า
ของความแตกต่าง  
 

1. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
2.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

4.  ใช้วิธีการสอนแบบเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
(Brainstorming) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
เหตุผล 
 

1. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม 
หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม การมีวินัย 
และความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สังเกตการณ์ท างานและการเป็น
ประชาธิปไตยภายในกลุ่ม การ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้

ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา  

1.การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือการมอบหมายให้นักศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การท ารายงาน และรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
บรรยายและอภิปราย การท างาน
รายบุคคล การท างานกลุ่ม      

3  การสอนแบบการเรียนเป็นกลุ่ม 
(Cooperative learning)  

4  การสอนเน้นกระบวนการ
กรณีศึกษา (Problem-based-
learning)  

5  การเรียนรู้ที่เน้นการบริการ

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน 
การท าแบบฝึกหัด การถาม-ตอบ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การท ารายงาน การ
น าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยว
และกลุ่ม 
3. แบบทดสอบ 



 
5 มคอ. 3 ED1008  เทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา 

สังคม (Service Learning)  
6  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน (Project-Based Learning) 
7. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
(Knowledge Management) 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า

ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานสอน และงาน
ครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 

1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

4 สามารถบูรณาการความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ัน 
ๆ  
5 สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาและน าเอาองค์ความรู้ที่ได้
จากโครงงานคอมพิวเตอร์สู่การ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน
ได้อย่างเป็นระบบ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2.  การมีส่วนร่วมในการเรียน การ
ตอบค าถาม การตอบโต้ โดยอาศัย
เหตุผลจากข้อที่เป็นจริง 
3. แบบทดสอบ 
 

 3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน ์ 
 

1.การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือการมอบหมายให้
นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประยุกต์ใช้ การท ารายงาน 
และรายงานหน้าช้ันเรียน 

2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การบรรยายและอภิปราย การ
ท างานรายบุคคล การท างานกลุ่ม      

3  การสอนแบบการเรียนเป็น
กลุ่ม (Cooperative learning)  

4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ระดมสมอง อภิปราย สะท้อน
ความคิด การคิดวิเคราะห ์การ 

5. ฝึกพัฒนาและเลือกใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
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การศึกษา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 1) มีภาวะผู้นา  มีความคิดริเริ่มใน

การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของ  ตนเอง
และของกลุ่ม  
  
 

1. ก าหนดการท างานกลุ่ม  โดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น า การเป็น
สมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็น
ผู้รายงาน 
2.  ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
3.  ส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกและเสนอความคิดเห็น  
โดยการจัดอภิปราย  งานท่ี
มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
4.  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น
(Brainstorming) เพื่อฝึกการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
เหตุผล  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในช้ันเรียน 
 

 2) ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับ  
ผู้อื่นได้ดี  
 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่
ละครั้ง และผู้รายงาน 
2.  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมภายในห้อง 

 3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  
เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  ทั้งด้าน  
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่
ละครั้ง และผู้รายงาน 
2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกิจกรรมภายในห้อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
 2) มีความสามารถในการใช้ดุลย

พินิจที่ดีในการประมวลผล  แปล
ความหมาย  และเลือกใช้  ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน  
และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศได้ดี  
 

1.  มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  และ
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าช้ัน 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สืบค้นและการน าเสนอผลงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้าน
ความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็น
ระยะ 
 2.  ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่
มอบหมาย 

 3) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร  การแสวงหาความรู้

1.ก าหนดให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองผ่านระบบ E-Learning 
หรือ Social Network ต่างๆ ผ่าน

1.ประเมินผลการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
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ด้วยตนเอง  การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 

ระบบ Internet  
2.  การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

Network ต่างๆ ผ่านระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุป
งานผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ี
ส่ง 

6. ทักษะการเรียนรู้ 
 1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการ

เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ  (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ  (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ  
(Informal) อย่างสร้างสรรค์  
 

1.ตระหนักถึงคุณค่าการน าแนวคิด 
หลักการด้านสื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาน าไปใช้ส าหรับ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

1.บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  
การศึกษาดูงาน  การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการฝึก 
2. ปฏิบัติทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  รวมทั้งน าเสนอ
รายงานในช้ันเรียน 

 3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ 

1.การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือการมอบหมายให้
นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประยุกต์ใช้ การท ารายงาน 
และรายงานหน้าช้ันเรียน 

2  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
บรรยายและอภิปราย การท างาน
รายบุคคล การท างานกลุ่ม      

3  การสอนแบบการเรียนเป็น
กลุ่ม (Cooperative learning)  

4  การสอนเน้นกระบวนการ
กรณีศึกษา (Problem-based-
learning)  

5  การเรียนรู้ที่เน้นการบริการ
สังคม (Service Learning)  

6  การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based 
Learning) 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝึกหัด การสรุป
เนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ การท ารายงาน การ
รายงานหน้าช้ันเรียน 
3. สังเกตทักษะและการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของ
ผู้เรียน 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1-2 
 

 แนะน ารายวิชา 

- พระราชบัณญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 

- พรบ.พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 
2550 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา 

- การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 

- การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น 

- การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การศึกษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 การฝึกปฏิบัติโดย 

นางสาวกรรณิกา 
ไวโสภา 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3  ความหมายของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

- เทคโนโลย ี

- เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- เทคโนโลยีทางการสอน 

- นวัตกรรม 

- นวัตกรรมทางการศึกษา 

- พัฒนาการของเทคโนโลย ี

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

- สื่อการเรียนการสอน 

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 การฝึกปฏิบัติโดย 

 

4 
 

 - การสื่อสารและกระบวนการ
เรียนรู ้
- ความหมาย 
- ลักษณะของการสื่อสาร 
- องค์ประกอบของการสื่อสาร 
- รูปแบบการสื่อสารกับการ

เรียนรู ้
 การจัดระบบ 

- ความหมาย 
- องค์ประกอบของระบบ 
- ระบบใหญ่และระบบย่อย 
- การจัดระบบการสอน 
- เทคโนโลยีของการสอนในการ

จัดระบบการสอน 
- รูปแบบจ าลองระบบการสอน 

 

3  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 การฝึกปฏิบัติโดย 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5-6  สื่อการสอน 
- ความหมาย 
- การจ าแนกสื่อการสอน 
- สื่อการสอน 
- คุณค่าของสื่อการสอน 
- หลักการเลือกสื่อการสอน 
- ขั้นตอนในการใช้สื่อ 
- การประเมินสื่อการสอน 

 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
- -หลักการเลือก การใช้ 
- การออกแบบ 
- การพัฒนา 
- การประเมินผลสื่อ 

6  การบรรยาย  
 การอภิปราย 
 การศึกษาด้วยตนเอง  
 การฝึกปฏิบัติโดยนักศึกษา 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

7 
 

สอบกลางภาค 3  นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

8 น าเสนอโครงงานสื่อและ 
นวัตกรรม 

  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

 

9 
 

น าเสนอโครงงานสื่อและ 
นวัตกรรม (ต่อ) 

3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

10 แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู ้ 3  การศึกษาด้วยตนเอง  
 การฝึกปฏิบัติโดยนักศึกษา 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

11 น าเสนอแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล  
 

3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

12 
 

น าเสนอแหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อ 3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

13 
 

น าเสนอแหล่งการเรียนรู ้
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

14 น าเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 

3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

15 สรุปและอภิปรายแนวทางน าสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ 

3  การน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 การอภิปราย 

 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

16 
 

สัมมนาแนวโน้มการใช้สื่อการสอนใน
โรงเรียน 

3  การสัมมนา 
 นิทรรศการ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

17 สอบปลายภาค 3 วัดผลประเมินผล  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับคร ู 

  
 

1. การเรียกช่ือ การให้คะแนนการเข้า
ช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
2. พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 

สัปดาห์ที่ 1-15 

30 % 

 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา  
 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 
2. สังเกตการณ์ท างานเป็นกลุ่ม หน้าที่
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และปฏิบัติตนที่
เหมาะสม การมีวินัย และความพร้อม
เพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม.ในช้ัน
เรียน 

สัปดาห์ที่ 1-15 

 3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความรับผิดชอบเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู ่ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมและการแต่งกาย
ของนักศึกษา 
2. สังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความพร้อม 
3. สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
การเสียสละ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 1-15 

2. ความรู้ 
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สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การท า
แบบฝึกหัด การถาม-ตอบ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ท ารายงาน การน าเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการท างานเดี่ยวและ
กลุ่ม 
3. แบบทดสอบ 

สัปดาห ์8,16 

40 % 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามา
ใช้ในการปฏิบัติงานสอน และงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2.  การมีส่วนร่วมในการเรียน การ
ตอบค าถาม การตอบโต้ โดยอาศัย
เหตุผลจากข้อที่เป็นจริง 
3. แบบทดสอบ 
 

สัปดาห์ที่ 3-16 

5 % 
  3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการ

คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน ์ 
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

สัปดาห์ที่ 3-16 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) มีภาวะผู้นา  มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของ  ตนเอง
และของกลุ่ม  
 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆภายในช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 3-16 

10 % 

 2) ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า

สัปดาห์ที่ 3-16 
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สามารถทางานร่วมกับ  
ผู้อื่นได้ดี  
 

รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกิจกรรมภายในห้อง 

 3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ท างานกลุ่ม การท าแบบฝึกหัด การท า
รายงาน การรายงานหน้าช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกิจกรรมภายในห้อง 

สัปดาห์ที่ 3-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 2) มีความสามารถในการใช้ดุลย
พินิจที่ดีในการประมวลผล  แปล
ความหมาย  และเลือกใช้  ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน  และ
งานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศได้ดี  
 

1.  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้าน
ความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็น
ระยะ 
 2.  ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่
มอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 3-16 

10 %  3) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ต่างๆ ผ่านระบบ Internet  
2.ประเมินจากส่งผลงาน หรือสรุปงาน
ผ่าน Social Network หรือ 
Webboard ของอาจารย์ผ่านระบบ 
Internet ความถูกต้องของผลงานท่ีส่ง 

สัปดาห์ที่ 3-16 

 

6. ทักษะการเรียนรู ้

สถานะ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ  (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ  (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ  
(Informal) อย่างสร้างสรรค์  

 

1.บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา  
การศึกษาดูงาน  การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการฝึก 

2. ปฏิบัติทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งน าเสนอ

รายงานในช้ันเรียน 

สัปดาห์ที่ 1-15 

 

5% 

 3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝึกหัด การสรุปเนื้อหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

สัปดาห์ที่ 1-15 

 



 
14 มคอ. 3 ED1008  เทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การท ารายงาน การรายงานหน้าช้ัน
เรียน 

3. สังเกตทักษะและการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของผู้เรียน 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
         กิดานนัท์ มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศน ศึกษา คณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
_________. (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
         คณะกรรมการการศึกษาแหง่ชาต,ิ ส านักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร:
พริกหวานกราฟฟิค. 
         จรยิา เหนียนเฉลย. (2535). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
         ฉลองชัย สุรวัฒนะบูรณ.์ (2528). การเลือกและใช้สื่อการสอน. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
         วศิน เพิ่มทรัพย ์และวิโรจน ์ชัยมูล. (2548). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ 
: โปรวิช่ัน. 
         วารนิทร์ รัศมีพรหม. (2531). สื่อการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่วมสมัย.ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
         วาสนา ชาวหา. (2533). สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. 
         วาสนา สุขกระสานต.ิ (2545). โลกคอมพิวเตอร์สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
         วิเศษ โคตรอาษา. (2542). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟเอ็ด ดูเคช่ัน. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. 
กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ.์ 
___________ . (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
         สโุขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2523). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เล่ม 2 หน่วยท่ี 6-10. 
นนทบุรี : ส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
________. (2525). สื่อการสอนระดับประถมศึกษา. นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
________. (2525). สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา. นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร  ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2) นักศึกษากรอกแบบสอบถามที่ผู้สอนหรือคณะกรรมการหลักสูตรสร้างขึ้น 
3) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินท่ีได้มาวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกติ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี ้

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2) มีการตั้งคณะกรรมการหลักสูตรในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี ้

1) จัดท ารายงานการทวนสอบจากผลการประเมินข้อ 1 และ 2 แล้วน ามาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
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ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 

          (นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา)  
                        วันท่ี 7 มกราคม 2559 

 


