มคอ. 3 วิชา 1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์ / วิทยาเขตสุพรรณบุรี / ศูนย์นครนายก / ศูนย์ลําปาง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ ชุดวิชา
1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 ในมหาวิทยาลัยฯ
ตอนเรียน A1 อาจารย์ฉัตรชัย
บุษบงค์
ตอนเรียน B1 อาจารย์ฉัตรชัย
บุษบงค์
ตอนเรียน C1 ดร.พันพัชร
ปิ่นจินดา
ตอนเรียน D1 อาจารย์ศักดิ์ชัย
ไชยรักษ์
ตอนเรียน E1 อาจารย์ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล
ตอนเรียน F1 อาจารย์ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล
ตอนเรียน G1 อาจารย์อลงกรณ์
เกิดเนตร
4.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตอนเรียน UA อาจารย์อัญชุลี
สุวัฑฒน
ตอนเรียน UB อาจารย์อัญชุลี
สุวัฑฒน
ตอนเรียน UC อาจารย์อัญชุลี
สุวัฑฒน
4.3 ศูนย์นครนายก
ตอนเรียน NA อาจารย์จิระ
จิตสุภา
4.4 ศูนย์ลําปาง
ตอนเรียน LA อาจารย์เอมอร
ปันทะสืบ

มคอ. 3 วิชา : 1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | 2

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ
ห้องเรียน 11606, 117801, 11702 และ 11704
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ห้องเรียน สวนแก้ว 2/1 สวนแก้ว 2/2 และโรงเรียนการเรือน ห้อง 205
ศูนย์นครนายก
ห้องเรียน 112
ศูนย์ลําปาง
ห้องเรียน 1102
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
30 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 รู้และเข้าใจแนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
1.4 ออกแบบ สร้าง นําไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรูไ้ ด้
1.5 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้
1.6 ประยุกต์ใช้รูปแบบและกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
1.7 ประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญ ของนวั ต กรรมที่ มี ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ แ ละ
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยง
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาในปัจจุบัน
2. เพื่อนําองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์โดยการประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหารายวิชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล

การฝึกปฏิบัตงิ าน/
ภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
1. สามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติทดี่ ีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
4. มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณ์และกรณีตัวอย่าง ระหว่างการเรียนการสอน
2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. ให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเข้าเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
5. ประเมินจากแบบทดสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2. นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดระบบ การวิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต นําไปใช้ ประเมิน ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้
3. นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายและให้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
2. ให้นักศึกษาจัดทํารายงานกลุ่มโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม
3. ให้นิสิต นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากประเด็นสอนในชั้นเรียน
4. ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
5. ร่วมกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์
3. ประเมินจากการออกแบบสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
4. ประเมินจากแบบทดสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ งๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
2. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนําความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทําความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
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3.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย และอภิปราย การทํากรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีข้อคิดเห็นร่วมกัน
3. มองสาระของแนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาในพื้นที่
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากประสิทธิผลของการนําเสนอรายงาน ผลงาน
3. แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
2. สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิก
ของกลุ่ม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้วยการฝึกปฏิบัติ
2. ฝึกปฏิบัติ อภิปราย รายงานผลร่วมกัน
3. สอดแทรกประสบการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การมีมนุษยสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม
ระหว่างการเรียนการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่ม
3. ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1. สามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ติดต่อสื่อสารและนําเสนอ
ข้อมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจําวันได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1. ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ให้นักศึกษาจัดทํารายงานกลุ่ม โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตามแหล่งข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม
3. นําเสนอรายงานและอภิปรายสถานการณ์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมร่วมกันในชั้นเรียน
4. จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
5. ให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และรายงานกลุ่ม
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถในการใช้ทัก ษะทางคณิต ศาสตร์แ ละสถิติเพื่อ อธิบ าย อภิปราย และนํา เสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสม
5. ประเมินจากคําตอบข้อสอบเชิงวิเคราะห์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา
• อธิบายเนื้อหาและระบบ
การเรียนรู้
• การวัดและการประเมินผล
การเรียน การประเมินทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้เรียน
บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

4

- อธิบายเนื้อหาของบทเรียน
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อประเมินทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้เรียน

อาจารย์ประจํากลุ่ม

4

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกิจกรรมและทําแบบฝึกทักษะ
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสังเกตรูปแบบ
การนําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายปัญหา
คุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
- แบ่งกลุ่มอภิปรายข้อดีและ
ข้อจํากัดในการนํานวัตกรรม
การเรียนรู้ประเภทต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่พัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนรู้
ในสถานศึกษา
- นําเสนอตัวอย่างการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชั้นเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
- ศึกษาค้นคว้าบทความและ
งานวิจัยผ่านเครือข่ายข้อมูล

อาจารย์ประจํากลุ่ม

3

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

4

บทที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ฝึกปฏิบัติประเมินผลและ
การปรับปรุงนวัตกรรมสารสนเทศ
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย

5

บทที่ 4 การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้
• การออกแบบและพัฒนาสื่อ
พื้นฐาน
• การออกแบบและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

4

6

บทที่ 4 การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้
• ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมวาดภาพระบายสี
(Paint)

4

7-8

บทที่ 4 การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้
• ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก
(Photoshop)

4

9-10

บทที่ 4 การออกแบบ การสร้าง
การนําไปใช้
• ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Flip
Album/Flip Flash Album)
บทที่ 5 การประเมินผลและ
การปรับปรุงนวัตกรรม
สารสนเทศ

4

11

12

บทที่ 6 รูปแบบและกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

4

ผู้สอน
อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
ร่วมกิจกรรมและทําแบบฝึกทักษะ
- ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
- ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
การเรียนรู้
- ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษา
ออกแบบและพัฒนา
กําหนดการสอบตามวัน เวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

13

บทที่ 7 แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้
ทางการศึกษา

4

14-15

นําเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
นักศึกษาออกแบบและพัฒนา
สอบปลายภาค

4

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู้
1

2

3

1.1, 2.1, 3.1, 4.1

วิธีการประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู้ การทํางาน
ที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานการศึกษาค้นคว้า งานที่
ได้รับมอบหมาย และการนําเสนอ
- ชิ้นงานสื่อพื้นฐาน
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ และชิ้นงาน
อิเล็กทรอนิกส์
- ชิ้นงานโปรแกรมวาดภาพระบายสี
(Paint)
- ชิ้นงานโปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิก
(Photoshop)
- ชิ้นงานโปรแกรมสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Flip Album/Flip Flash
Album)
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 สอบปลายภาค

ผู้สอน
อาจารย์ประจํากลุ่ม

อาจารย์ประจํากลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

30 %
(10%)
(20%)
40 %

6

(10%)

8

(10%)

15

(20%)

16

30 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา 1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุเทพฯ: เสมาธรรม.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี
: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิคม ทาแดง, กอบกุล ปราบประชา และอํานวย เดชชัยศรี. (2545). เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.
นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2546). นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์.
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). (2548). นวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข.
ศรีสุดา จริยากุล. (2544). เอกสารชุดวิชาระบบการเรียนการสอน : Learning-Teaching System. หน่วยที่ 8-15.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2549). มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา. แพร่ : เมื่อแพร่การพิมพ์.
อรนุช ลิมตศิริ. (2543). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต ได้ให้นักศึกษา
เข้ า ประเมิน ผลการเรีย นการสอนทางเว็ บ ไซต์ ข องระบบบริ ห ารการศึ ก ษา สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
งานทะเบียน และการจัดประเมินผู้สอนโดยใช้แบบประเมินของคณะครุศาสตร์
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน พิจารณาจากผลการการประเมินประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่ า งกระบวนการสอนชุ ด วิ ช า มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นรายหั ว ข้ อ ตามที่ ค าดหวั ง
จากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการฝึกปฏิบัติ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
ในวิชา การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุงวิธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษานอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ 2 มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนักศึกษา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
3. ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

