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รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 -คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา1 
ED1008 ช่ือรายวิชา (ไทย) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  (อังกฤษ)   Educational Technology and Innovation 

 

2. จ านวนหน่วยกิต1 
3 หน่วยกิต(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
นางสาวกรรณิกา ไวโสภา 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน1 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2559ช้ันศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 1สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด1 
1เมษายน2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
ให้นักศึกษารู้ถึงแนวคิดทฤษฏีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างและพัฒนาใช้นวัตกรรมได้เอง พร้อมท้ังสามารถต่อ

ยอดจากนวัตกรรมของผู้อื่นได้ รู้จักการประเมิน การวิเคราะห์และแก้ปัญหา พร้อมท้ังประยุกต์เอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
แก้ปัญหาและอ านวยความสะดวกในชีวิตจริงได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีพัฒนาแบบรวดเร็ว โปรแกรมและนวัตกรรมสมัยใหม่ มีออกมาให้ใช้อย่างแพร่หลาย 
นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้และสามารถใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 
แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ส าหรับครู การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การออกแบบการผลิต การใช้และการประเมินส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา การพัฒนาระบบแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
 
Concepts and theory of information technology and educational innovation; information technology and 
computer for teachers; management of information system for educational administration; design, 
production, application and evaluation of educational media, innovation and information technology; 
development of learning sources and learning network; analysis of problems involved in the applications of 
innovation and information technology for education; related ethical issues. 

 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วย
ตนเอง  6 
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 

สอนเสริมและให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมและ
แสดงตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  4ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มท่ี
ต้องการ) 
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ท่ีให้

ค าปรึกษา 
สถานท่ีหรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ท่ีให้
ค าปรึกษา 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษ 

นางสาว
กรรณิกา ไว
โสภา 

จันทร์ 
08.00-12.00 
น. 

ห้อง    4 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครู เช่น 
กัลยาณมิตรธรรม ๗ 

เมื่อนักศึกษาติดปัญหาในการฝึกปฏิบัติ จะ
กระตุ้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ โดยการ
ซักถามจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนผู้ตอบก็จะได้ฝึกกลวิธี
เรียบเรียงถ้อยค าในการอธิบาย ส่ิงท่ียากให้เข้าใจ
ได้ง่าย 

สังเกตพฤติกรรม ในขณะสอนใน
ห้องปฏิบัติการ 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ี
ก าหนดโดยองค์การ
วิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 

เน้นการใช้ Software ประเภท Opensource
หรือ Software Trail License 

ประเมินผลจากงานมอบหมาย ซึ่ง
ผู้สอนจะทราบได้จากช้ินงานของ
นักศึกษา 

 

 
มวีินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์
สังคมในน่าอยู่ 

การเข้า Lab เป็นเวลา 
การส่งงานตามมอบหมาย 
สร้างช้ินงานได้ทันเวลาตามท่ีก าหนด 

พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้
และตรงเวลา 
-สังเกตจากผลงานช้ินต่อไป 

 

 

เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
ยอมรับในคุณค่าของ
ความแตกต่าง 

ให้นักศึกษาวิจารณ์ช้ินงานของกันและกัน พร้อม
ท้ังบอกจุดดีและจุดด้อยของแต่ละช้ินงาน 

อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินรายการ
วิเคราะห์จุดดีจุดด้อยของแต่ละ
ช้ินงาน ซึ่งจะวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมช้ีแจงส่ิงท่ี
ถูกต้อง 
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2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 ความรู้วิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
วิธีการสอน จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนและการ
ฝึกฝนในห้องปฏิบัติการ 

สังเกตพฤติกรรม ในขณะสอนใน
ห้องปฏิบัติการ 

 ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับ
วิชาชีพเฉพาะ 

 

สอนโดยการประยุกต์กับสายวิชาชีพอื่น  ประเมินผลจากงานมอบหมาย ซึ่ง
ผู้สอนจะทราบได้จากช้ินงานของ
นักศึกษา 
-ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 

 
  
3. ทักษะทางปัญญา  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากข้อมูล
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอน และงานครูรวมทั้ง
การวินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

-การบรรยายและการใช้ Search 
Engine ในการค้นหาข้อมูล และ
การเรียนรู้การใช้งาน Software ท่ี
มีความซับซ้อนจาก E Learning 
และ Youtube 

ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและ
การร่วมงานกลุ่มในการท างาน 

 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ 

การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม-
วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษา
งานวิจัยด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานทางสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม 

ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและ
การร่วมงานกลุ่มในการท างาน 
ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 

 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม ฝึก
ปฏิบัติ 

ประเมินผลจากการน าเสนองาน 
สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและ
การแก้ปัญหา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

การท างานกลุ่ม 
 

ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ
และพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่ม 
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 ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ
และพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่ม 

 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 

การท างานกลุ่ม 
 

ประเมินจากงานท่ีน าเสนอ
และพฤติกรรมการท างาน
เป็นกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็วทั้งท่ีเป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 

ใช้ Software ในการค านวณคะแนนจาก
ข้อสอบท่ีได้สร้างขึ้น โดยมีเงื่อนไขท่ี
หลากหลายจากผู้สอน 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 

 
มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจท่ี
ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย หรือ เลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้ดี 

ให้นักศึกษาต่อยอดเพิ่มจากโปรแกรมท่ีได้สอน
ไป สร้างเป็นช้ินงานในรูปแบบใหม่ 

สังเกตและตรวจจากงาน
มอบหมาย 

 
มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
ส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 

ให้นักศึกษาน าเสนอ ช้ินงาน และอภิปราย
หาทางออกและวิธีแก้ปัญหา จากกรณีตัวอย่าง
จากผู้สอน 

สังเกตจากการสัมมนากลุ่ม 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 มีความเชียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ัง
รูปแบบท่ีเป็นทางการ Formal 
รูปแบบกึ่งทางการ Non-formal  
และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
Informal อย่างสร้างสรรค์ 

สอนโดยใช้วิธีการผลิตส่ือท่ีหลากหลาย จะ
สามารถน าส่ือดังกล่าวไปใช้ได้ท้ังแบบ Online 
และ Offline 

สังเกตและตรวจจากงาน
มอบหมาย 

 
มีความเชียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ฝึกการสร้างข้อสอบ แบบ Single Choices, 
Multiple Choices, Fill in the black, 
Matching เป็นต้น 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 
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ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

 
มีความเชียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ 

น าเอาความรู้ทางภาษาอังกฤษ ท่ีนักศึกษาได้
เรียนมา น ามาสร้างเป็นนวัตกรรมส่ือดิจิตอล
สมัยใหม่ได้ 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 

 
 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 ทฤษฏี แนวคิด เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3 บรรยาย,ซักถาม,PPT นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

2 เทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศใน
ปัจจุบัน 
ความหมาย ประเภทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 บรรยาย,ซักถาม,PPT นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

3 การใช้ Software ประเภท
Opensouceในการสร้างนวัตกรรม: 
CourseLabตอนที่ 1 

3 บรรยาย,ซักถาม,PPT นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

4 ก า ร ใ ช้  Software ป ร ะ เ ภ ท
Opensouceในการสร้ างนวัตกรรม : 
CourseLabตอนที่ 2 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

5 การผลิตส่ือนวัตกรรมในรูปแบบวีดีทัศน์
ตอนที่ 1 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

6 การผลิตส่ือนวัตกรรมในรูปแบบวีดีทัศน์
ตอนที่ 2 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 
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7 การผลิตส่ือนวัตกรรมในรูปแบบวีดีทัศน์
ตอนที ่3 และน าเสนองาน 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

8 สอบกลางภาค นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

9 การใช้ blog เพื่อจัดการเรียนรู้และการ
สร้างส่ืออิเลกทรอนิกซ์ตามแนวคิด 
Webquest ตอนท่ี 1 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา 
 ไวโสภา 

10 การใช้ blog เพื่อจัดการเรียนรู้และการ
สร้างส่ืออิเลกทรอนิกซ์ตามแนวคิด 
Webquest ตอนท่ี 2 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

11 การสร้างและพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป 3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

12 การออกแบบและพัฒนาระบบ  
E-Leariningด้วยMoodle ตอนท่ี 1 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

13 การออกแบบและพัฒนาระบบ  
E-Leariningด้วย Moodle ตอนท่ี 2 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

14 การออกแบบและพัฒนาระบบ  
E-Leariningด้วย Moodle ตอนท่ี 3 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

15 พระราชบัญญัตว่าด้วยการกระท าผิด
ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2550 และการ
น าเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็น 

3 ลงมือฝึกในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

นางสาวกรรณิกา  
ไวโสภา 

สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1.คุณธรรม  จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 

สังเกตพฤติกรรม ในขณะสอนในห้องปฏิบัติการ 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

10 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ี
ก าหนดโดยองค์การวิชาชีพ 
คือ คุรุสภา 

ประเมินผลจากงานมอบหมาย ซึ่งผู้สอนจะทราบได้
จากช้ินงานของนักศึกษา 

3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 
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มวีินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต และมีความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์
สังคมในน่าอยู่ 

พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด 

ทุกสัปดาห์ 

 

 

เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับใน
คุณค่าของความแตกต่าง 

การอภิปรายช้ินงานกลุ่ม 7,15 

2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 ความรู้วิชาชีพครู สังเกตพฤติกรรม ในขณะสอนในห้องปฏิบัติการ ทุกสัปดาห์ 10 

 ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาชีพ
เฉพาะ 

 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากข้อมูลหลากหลายเพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการสอน 
และงานครูรวมทั้งการวินิจฉัย
ผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

ประเมินผลจากช้ินงาน 
 

3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

40 

 สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการ
ร่วมงานกลุ่มในการท างาน 
ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 

3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

 มีความเป็นผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการ
แก้ปัญหา 

3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 

ประเมินจากงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
 

7,15 25 

 ตระหนักศึกษาในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ประเมินจากงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

7,15 

 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

ประเมินจากงานท่ีน าเสนอและพฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

7,15 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ี
ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว
ท้ังท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

10 

 
มีความสามารถในการใช้
ดุลพินิจท่ีดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย หรือ 
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ดี 

สังเกตจากงานมอบหมาย 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

 
มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในการส่ือสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

พิจารณาจากความสามารถ การแก้ปัญหาใหม่ๆ 
การประยุกต์องค์ความรู้เดิม ในขณะสอนและจาก
ช้ินงาน 

3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ประเมิน สัดส่วน 

 มคีวามเชียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเป็น
ทางการ Formal รูปแบบกึ่ง
ทางการ Non-formal  และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ 
Informal อย่างสร้างสรรค์ 

สังเกตและตรวจจากงานมอบหมาย 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

5 

 
มีความเชียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ี
มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

 
มีความเชียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะ
สอนอย่างบูรณาการ 

ตรวจจากช้ินงานท้ายช่ัวโมง 3,4,5,6,7,9,10,11 
12,13,14 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก+ 
1.กิดานันท์มลิทอง.  เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2540. 
2. กินดา มะลิทอง. เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณการพิมพ,์ 2548 
3.บดินทร์ รัศมีเทศ. การจัดการเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2550 
4.ถวัลย์ มาศจรัส. คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพฯ:จุฬาฯ2554 
5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537 
6.ศิริพงษ์ พะยอมแย้ม. เทคโนโลยีงานกราฟิก. กรุงเทพฯ : โอ เอสพริ้นต้ิงเฮาส์ จ ากัด, 2537 
7.วรวิทย์ นิเทศศิลป์. ส่ือและนวัตกรรมแห่งการเรยีนรู้.ปทุมธานี:สกายบุ๊กส์, 2551. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 

Brown, James W., Lewis, Richard B. &Harcleroad, Fred F. (1985). AV Instruction : 
Technology, Media, and Methods 7th ed. Singapore : McGraw-Hill Book. 
Larry Long. (1994). Introduction to Computers & Information Systems. 4th. New Jersey : 
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Prentice-Hall Inc. 
Peter Norton’s. (2006). Introduction to Computers. 6th. Singapore : McGraw-Hill 
TechnologyEducation 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
1. ทุกเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องจากการค้นหาด้วย Search Engineไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ในประเทศหรือต่างประเทศด้วยตัวเองนักศึกษา
เองเป็นข้อมูลแนะน า 

 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา ได้
ดังนี ้
-แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
-ผลการเรียนและช้ินงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลสอบของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา 
เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 -ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4 
 -เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองใหมแ่ละ
เทคนิคการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น 

 


