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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074310 สืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา
Learning Media and Educational Technology

2. จานวนหน่วยกิต
3( 2-2-5 )

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรศึกษาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูย
3.2 ขระเภลปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ กทุ่่อิชาเวกเทืวก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
วาจารย์ ดร.นิฤ่ท สุอรรณศรี แทะ วาจารย์ ดร.เวื้ววารี จูนลร
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผัไช่อยศาสตราจารย์ ดร.ฉูตรชูย บุษบงค์ กทุ่่ตวนเรียน UA, UB, UC แทะ UD

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“้่่่ี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“้่่่”ี

8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

คณะครุศาสตร์

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาค่ 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.เพืมวรหไนูกศึกษาสา่ารถระบุคอา่ห่าย คอา่สาคูม ปวงสืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา 1
1. 2เพืมวรหไนูกศึกษาสา่ารถวธิบายขระโยชน์แทะอิอูฒนาการสืมวสาหรูบเด็กขฐ่อูย
1.เพืมวรหไนูกศึกษาสา่ารถขระยุกต์รชไแนอคิด ลฤษฎีลีมเกีมยอปไวงกูบการพูฒนาสืมว ขระเภลสืมว 3
ทูกษณะปวงสืมวลีมดีแทะเห่าะส่กูบเด็กขฐ่อูย
1. เพืมวรหไนูกศึกษาสา่ารถววกแบบ การผทิต 4การเทืวกรชไสืมวธรร่ชาติ แทะการรชไสืมว
เลคโนโทยีลางการศึกษา้ดไวย่างเห่าะส่
1.เพืมวรหไนูกศึกษามฐกข็ิบูติการรชไสืมวลีมเห่าะส่กูบการเรียนรัไปวงเด็กขฐ่อูย ตทวดจนการอูด 5
แทะการขระเ่ินผท

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืม ว รหไ ก ารจู ด การเรี ย นการสวนปวงรายอิ ช านี้ เ ข็ น ้ข้ขตา่กรวบ่าตรฐานคุ ณ อุ ฒิ
ระดูบวุด่ศึกษา(่คว.) โดยพูฒนา่าตรฐานผทการเรียนรัไลู้งดไานคุณธรร่ จริยธรร่ ดไานคอา่รัไ
ดไานลูกษะลางขัมมา ดไานคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทแทะคอา่รูบผิดชวบ ดไานลูกษะการอิเคราะห์
เชิงตูอเทปการสืมวสารแทะ การรชไเลคโนโทยี โดยุ่่งเนไนรหไเข็นอิชาลีมส่งเสริ่รหไผัไเรียนสา่ารถมฐก
ข็ิบูติการรชไสืมวแทะขระยุกต์รชไสืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา้ดไวย่างเห่าะส่ สวดคทไวงกูบ
อูตถุขระสงค์แทะกทุ่่เข้าห่าย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาคอา่ห่าย คอา่สาคูม ขระโยชน์แทะอิอูฒนาการสืมวสาหรูบเด็กขฐ่อูย แนอคิด
ลฤษฎีลีมเกีมยอปไวงกูบการพูฒนาสืมว ขระเภลปวงสืมว ทูกษณะปวงสืมวลีมดี แทะเห่าะส่สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย การววกแบบ การผทิต การเทืวกรชไสืมวธรร่ชาติ การมฐกข็ิบูติการรชไสืมวแทะการขระเ่ินผท

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
60 ชูมอโ่ง
/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
60 ชูมอโ่ง
/ภาคการศึกษา

ฝึกปฏิบัติ
60 ชูมอโ่ง
/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
150 ชูมอโ่ง
/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
3.1 วาจารย์จูดเอทารหไคาขรึกษาแก่นูกศึกษาเข็นรายบุคคท หรืว รายกทุ่่ จานอน ชูมอโ่ง 1
ต่วสูขดาห์
3.นูกศึกษาสา่ารถปวคาขรึกษาแทะคาแนะนา้ดไลุกลีมลุกเอทาโดยผ่านระบบเครืวป่าย 2
ววน้ทน์ ลาง application line แทะ ระบบ wbsc
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) แสดงววกซึมงพฤติกรร่ดไานคุณธรร่จริยธรร่ แทะจรรยาบรรณอิชาชีพ
(2) ่ีคุณธรร่จริยธรร่ลีมเสริ่สรไางการพูฒนาลีมยูมงยืน
(3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจใน
ผู้อื่น เข้าใจโลก และมีจิตสาธารณะ
(4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สา่ารถจูดการแทะแกไขัมหาลางคุณธรร่จริยธรร่ จรรยาบรรณอิชาชีพครัเชิงสู่พูลธ์
โดยรชไดุทยพินิจลางค่านิย่ คอา่รัไสึกปวงผัไวืมน แทะขระโยชน์ปวงสูงค่ส่อนรอ่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ่ีการตรอจสวบการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตรงเอทา
1.2.2 บรรยายพรไว่ยกตูอวย่างกรณีศึกษาเกีมยอกูบขระเด็นลางจริยธรร่ลีมเกีมยอปไวงกูบการ
ผทิต
แทะเทืวกรชไสืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา การผทิตสืมวการเรียนรัไสาหรูบเด็กขฐ่อูย
1.2.3 ่วบห่ายงานกทุ่่รหไนูกศึกษารูบผิดชวบร่อ่กูนส่งเสริ่ภาอะผัไนาแทะการลางานเข็น
ลี่
1.2.4 ่วบห่ายงานกทุ่่รหไนูกศึกษาร่อ่กูนวภิขรายขระเด็นลางจริยธรร่ ลีมเกีมยอปไวงกูบ
การผทิตแทะเทืวกรชไสืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา รอ่ถึงสืมวการเรียนรัไสาหรูบเด็กขฐ่อูย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรร่รนชู้นเรียน คอา่สนรจ คอา่่ีอินูย คอา่รูบผิดชวบ การข็ิบูติตน การส่ง
งานลีม่วบห่าย
1.3.2 ขระเ่ินผทจากการวภิขราย การนาเสนวกระบอนการลางานกทุ่่ แทtคอา่เห่าะส่
แสดงบลบาลคอา่เข็นครั
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
)2มีความตะหนักรู้หลักการ และทเษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง (
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความจริง
)3มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เะพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง (
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการต่อยอดความรู้
)4มีค วามสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ค่า องค์ค วามรู้ และ (
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
4
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2.2 วิธีการสอน
บรรยายพรไว่ยกตูอวย่างกรณีศึกษาแทะการอิเคราะห์กรณีศึกษาร่อ่กูน เขรียบเลียบ
หทูกการ แทะรายทะเวียดการเรียนรัไจาก อีซีดี วินเลวร์เน็ต เอ็บ้ซต์ต่างๆ ลีมเกีมยอปไวงกูบสืมวเลคโนโทยี
ลางการศึกษา แทะสืมวสาหรูบเด็กขฐ่อูย แบ่งกทุ่่่วบห่ายรหไนูกศึกษาคไนคอไาจากสถานการณ์จริง
แหท่งผทิต จาหน่าย แทะจากสืมวววน้ทน์ต่างๆ มฐกข็ิบูติววกแบบ ผทิต ลดทวงรชไแทะขระเ่ินผท
ร่อ่กูน จูดลาโครงงานแทะมฐกข็ิบูติการจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1( ขระเ่ินจากวงค์คอา่รัไลีม้ดไรูบเข็นรายบุคคท ตวบแบบสวบถา่ตา่รบงาน
2ขระเ่ินผทจากการนาเสนวผทงานแทะวภิขรายร่อ่กูน )
3ขระเ่ินผทจากผทงานการผทิตแทะกระบอนการรนการจูดลา )โครงงาน
5( ลดสวบขทายภาคดไอยปไวสวบลีมเนไนการขระยุกต์ การคิดอิเคราะห์สาระคอา่รัไลีมเรียน้ขสั่
สถานการณ์จริง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจะัย แก้ปัญหาและทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(2 สา่ารถคิดแกไขัมหาลีม่ีคอา่สทูบซูบซไวน )เสนวลางววกแทะนา้ขสั่การแกไ้ป้ดไวย่าง
สรไ างสรรค์โ ดยคานึ งถึงคอา่รัไ ลางดไานลฤษฎี ขระสบการณ์ภ าคข็ิบูติ แทะผทกระลบจากการ
ตูดสินรจ
(3่ีคอา่เข็นผัไนาลางขัมมารนการคิดพูฒนางานวย่างสรไางสรรค์ ่ีอิสูยลูศน์ แทะการ )
พูฒนาศาสตร์ลางครุศาสตร์ รอ่ลู้งการพูฒนาลางอิชาชีพวย่าง่ีนอูตกรร่
)4การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด ทเษฎี และ (
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีว ิสัยทัศน์
ในการพัฒนาการระดับปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 เวื้ววานอยรหไนูกศึกษาจูดลาแผนการสวนลีมเข็นสืมวขระกวบการเรียนรัไแทะการจูดลา
โครงงานการรชไสืมวการเรียนรัไเพืมวพูฒนาเด็กวย่างเต็่ศูกยภาพ
3.2.2 ส่งเสริ่อิธีการนาเสนวผทงาน ลีมเนไนกระบอนการคิดแทะอิเคราะห์ขระเ่ินผทร่อ่กูน
3.2.3 วภิขรายกทุ่่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ขระเ่ินผทจากการลารบงานรนแต่ทะครู้ง
3.3.2 ขระเ่ินผทจากการววกแบบการรชไสืมวแทะการนาเสนว
3.3.3 ขระเ่ินผทจากโครงงาน แทะกระบอนการมฐกข็ิบูติการววกแบบสืมว
3.3.4 วภิขรายกทุ่่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1่ีคอา่รัไคอา่เปไารจเกีมยอกูบบลบาลหนไาลีม แทะคอา่รูบผิดชวบปวงตนเวง แทะผัไวืมนรน )
การลางาน แทะการวยั่ร่อ่กูนวย่างเข็นกูทยาณ่ิตร แทะรนการเรียนรัไพูฒนาตนเวงแทะอิชาชีพวย่าง
ต่วเนืมวง
(2่ีคอา่เวารจรส่ช่อยเหทืว แทะเวื้วต่วการแกไขัมหารนกทุ่่ แทะระหอ่างกทุ่่้ดไวย่าง )
สรไางสรรค์
(3่ีภาอะผัไนาแทะผัไตา่ลีมดี ่ีคอา่สู่พูนธ์ลีมดีกูบผัไเรียน แทะ่ีคอา่รูบผิดชวบต่วส่อนรอ่ )
ลู้ง ดไานเศรษฐกิจ สูงค่ แทะสิมงแอดทไว่
(4่ีคอา่้อรนการรูบรัไคอา่รัไสึกปวงผัไวืมน ่ีุ่่่วงเชิงบอก ่ีอุฒิภาอะลางวาร่ณ์ แทะ )
สูงค่ เวารจรส่การรูบลัง แทะพูฒนาคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทวย่าง่ีคอา่รูบผิดชวบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จูดกิจกรร่กทุ่่ อิเคราะห์กรณีศึกษา แทะเรืมวงราอจากสืมวเลคโนโทยีววน้ทน์
4.2.2 ่วบห่ายงานลู้งรายบุคคทแทะรายกทุ่่ พรไว่การนาเสนวผทงาน
4.2.3 การอิเคราะห์แทะวภิขรายผทร่อ่กูน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ขระเ่ินผทจากรายงานการศึกษาดไอยตนเวง
4.3.2 ขระเ่ินผทจากการรบงานแทะโครงงานลีมนาเสนว
4.3.3 สูงเกตผทการวภิขรายกทุ่่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 . 1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
(1 )่ีคอา่รัไคอา่เปไารจเกีมยอกูบการรชไภาษาพัด ภาษาเปียน เลคโนโทยีสารสนเลศ แทะสถิติ
เพืมวการอิจูยเพืมวการสืมวสาร การเรียนรัไ การเก็บรอบรอ่ปไว่ัทแทะนาเสนวปไว่ัท แทะการแกไขัมหา
รนการดารงชีอิต แทะการจูดการเรียนการสวนวย่างเห่าะส่แทะ่ีขระสิลธิภาพ
)2( ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
(3( สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
)4) สา่ารถบัรณาการปไว่ัทเพืมวการสืมวสารวย่างเข็นระบบดไอยสืมวแทะเลคโนโทยีเพืมวการ
สืมวสาร้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สวนแบบบรรยาย
5.2.2 ่วบห่ายงานรหไศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง จากเอ็บ้ซด์สืมวการสวน แทะลารายงานโดย
่ีการนาตูอเทป หรืว่ีสถิติวไางวิง จากแหท่งลีม่าปไว่ัทลีมน่าเชืมวถืว
5.2.3 จูดกิจกรร่รหไนูกศึกษา้ดไวภิขราย แสดงคอา่คิดเห็น ยกตูอวย่างการสืมวสารผ่าน
เครืวป่ายลีมรชไรนชีอิตขระจาอูน แทะร่อ่แสดงคอา่คิดเห็นผ่านสืมวววน้ทน์
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5.2.4 ่วบห่ายงานรหไนูกศึกษาเปียนแผนภาพคอา่คิด ขระ่อทคอา่รัไลีม้ดไรูบ
5.2.5 ่วบห่ายงานการววกแบบสืมวแทะเลคโนโทยีสาหรูบการเรียนรัไลีม่ีคอา่คุไ่ค่า
5.2.6 นาเสนวผทงานโดยรชไรัขแบบแทะเลคโนโทยีลีมเห่าะส่
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สูงเกตการณ์่ีส่อนร่อ่รนการวภิขราย แสดงคอา่คิดเห็น การตวบคาถา่ปวง
นูกศึกษาลีมสะลไวนรหไเห็นถึงคอา่สา่ารถรนการสืมวสาร การแทกเขทีมยนเรียนรัไร่อ่กูน
5.3.2 ตรอจผทงานจากแผนภาพคอา่คิดการขระ่อทคอา่รัไลีม้ดไรูบปวงนูกศึกษา
5.3.3 ตรอจสวบคอา่เห่าะส่รนการเทืวกรชไสืมวเลคโนโทยี
5.3.4 ตรอจผทงาน แทะขระเ่ินผทรนการนาเสนวผทงาน
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1( ่ีคอา่เชีมยอชามรนการจูดการเรียนรัไลีม่ีรัขแบบหทากหทาย ลู้งรัขแบบลีมเข็นลางการ
(Formal )รัขแบบกึมงลางการ (Non-formal) แทะรัขแบบ้่่เข็นลางการ (Informal) วย่างสรไางสรรค์
)2 ่ี ค อา่เชีม ย อชามรนการจู ด การเรี ย นรัไ ส าหรู บ ผัไ เ รี ย นลีม ห ทากหทาย )ลู้ ง ผัไ เ รี ย นลีม ่ี
คอา่สา่ารถพิเศษ ผัไเรียนลี่ีคอา่สา่ารถขานกทาง แทะผัไเรียนลีม่ีคอา่ตไวงการพิเศษวย่าง่ี
นอูตกรร่
)3่ีคอา่เชีมยอชามรนการจูดการเรียนรัไรนสาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูยลีมจะสวนวย่างบัรณา )
การ
6.2 วิ ธีการสอน
รชไการสวนแบบ Active Learning )เรียนรัไจากการทง่ืวข็ิบูติ ( ผัไเรียนววกแบบแผนการ
จูดการเรียนรัไลีม่ีรัขแบบหทากหทายสาหรูบเด็กขฐ่อูย แทะสา่ารถจูดการเรียนรัไวย่างบัรณาการ
6.3 วิ ธีการรระเกิ นผล
(1( สูงเกตพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่รนกิจกรร่
(2( ขระเ่ินชิ้นงาน
(3( ขระเ่ินการนาเสนว
(4( สวบขทายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/
รายละเอียด
1.ขฐ่นิเลศ
แนะนาตูอ
2.ลดสวบก่วน
เรียน
3.สรุขปวบเปต
เนื้วหา รัขแบบ
การจูดการเรียน
การสวน การอูด
แทะการ
ขระเ่ินผท
4. บลลีม1
คอา่ห่าย
คอา่สาคูมปวง
สืมวแทะเลคโนโทยี
ลางการศึกษา

จานวน
ชั่วโมง
4

บลลีม1 )ต่ว(
หูอปไว
1. เลคโนโทยี
ลางการศึกษารน
ศตอรรษลีม 21
2. การรหไ
การศึกษารน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วาจารย์ผัไสวนแทะ
นูกศึกษาแนะนาตูอ
2ลดสวบอูดคอา่รัไพื้นฐาน .
ก่วนเรียน รน application
kahoot.com
3. ชี้แจงสาระสาคูมปวงการ
เรียนรายอิชา
4.บรรยายแทะยกตูอวย่าง
จากสืมวววน้ทน์เกีมยอกูบสืมว
แทะเลคโนโทยีลางการศึกษา
รนหูอปไวคอา่ห่ายปวงสืมว
แทะคอา่ห่ายปวง
เลคโนโทยีลางการศึกษา
5.นูกศึกษาร่อ่กูนวภิขราย
สรุขขระเด็นเนื้วหาหาจากสืมว
ลีมเห็นรนสืมวววน้ทน์ นาเสนว
เข็นแผนผูงการเรียนรัไทงรน
wbsc.dusit.ac.th
สื่อที่ใช้
แบบลดสวบ -วิเท็กลรวนิกส์
แนอการสวน -บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
-สืมวววน้ทน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ลบลอนคอา่รัไ โดยรชไ
แบบลดสวบววน้ทน์
Kahoo.com
2. พานูกศึกษารัไจูกกูบ
หไวงเรียนวูฉริยะ )Smart
Classroom) บรรยายหูอปไว
8

ผู้สอน
ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์
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สัปดาห์ที่

3

หัวข้อ/
รายละเอียด
ศตอรรษลีม 21
3. เลคโนโทยี
ลางการศึกษา
สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย

บลลีม 2
อิอูฒนาการสืมว
การเรียนรัไสาหรูบ
เด็กขฐ่อูย
1.สืมวการเรียนรัไ
สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
2.พูฒนาการรน
ยุคต่างๆ
3.คุณค่าปวงสืมว
สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
4.คุณค่า

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ลีม ศึกษา พรไว่ดักรณีศึกษา
จากสืมวววน้ทน์
3. แบ่งกทุ่่ 4 กทุ่่ รหไแต่ทะ
กทุ่่ระด่คอา่คิดปวงเพืมวน
รนกทุ่่ เกีมยอกูบ “แนวโน้ม
การศึกษาของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21”
พรไว่ลดทวงววกแบบสืมวลีม
รชไกูบหไวง Smart
Classroom
4. แต่ทะกทุ่่ศึกษานาวงค์
คอา่รัไลีม้ดไจากการระด่
คอา่คิด่าสรุขคอา่คิดรอบ
ยวดเข็นเข็น mind
mapping ตา่แนอลางปวง
Tony Buzanนาเสนวเพืมว
แทกเขทีมยน
สื่อที่ใช้
-แบบลดสวบวิเท็กลรวนิกส์
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
-สืมวววน้ทน์
-iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.ฉูตรชูย
1. ลบลอนคอา่รัไ โดยรชไ
บุษบงค์
แบบลดสวบววน้ทน์
Kahoo.com
2. บรรยายหูอปไวลีม ศึกษา
พรไว่ดัตูอวย่างจากสืมวปวง
จริง พรไว่บรรยายขระกวบ
ipad โดยรชไ application
keynote ขระกวบ
3. นูกศึกษาคไนคอไาสืบคไน
พูฒนาการรนยุคต่างๆปวงสืมว
พรไว่เปียนเข็นTime line
ถ่ายภาพลีมเปียนนาส่งปึ้นบน

4
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สัปดาห์ที่

4

หัวข้อ/
รายละเอียด
คอา่ห่าย
คอา่สาคูม ปวง
สืมวการเรียนรัไปวง
เด็กขฐ่อูย

จานวน
ชั่วโมง

บลลีม 2)ต่ว(
1.คุณทูกษณะปวง
สืมว
2.สืมวกูบการจูด
ขระสบการณ์
3.ตูอวย่าง
แผนการจูด
ขระสบการณ์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
รน wbsc.dusit.ac.th
4. สนลนาแทกเขทีมยนคอา่
คิดเห็นคุณค่าปวงสืมว
หทูงจากช่สืมวววน้ทน์
สื่อที่ใช้
-แบบลดสวบวิเท็กลรวนิกส์
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
-สืมวววน้ทน์
-iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.ฉูตรชูย
1.รหไนูกศึกษาบริหารส่วง บุษบงค์
ดไอยการลาล่าบริหารส่วง
ตา่อิดีลูศน์ 8-10 นาลี
2. บรรยายโดยรชไ key note
Ipad เรืมวง คุณทูกษณะปวง
สืมวเพืมวการเรียนรัไ ลีมดีสาหรูบ
เด็กขฐ่อูย ขระโยชน์ปวงสืมว
3. นูกศึกษาดัสืมวววน้ทน์
จาก youtube เกีมยอกูบ
ตูอวย่างสืมวลีมดีสาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
4. นูกศึกษาร่อ่กูนวภิขราย
สืมวลีมดีสาหรูบเด็กขฐ่อูย
พรไว่ลู้งรหไวาสาสู่คร
่าร่อ่การเปียนผูง Vann
Diagram คอา่แตกต่าง
ระหอ่างสืมวปวงนูกเรียนระดูบ
ขฐ่อูยแทะนูกเรียนช่องชู้น
ขระถ่ศึกษาขระกวบการ
ร่อ่วภิขราย
สื่อที่ใช้
อิดีลูศน์การบริหารส่วง -key note Ipad เรืมวง
ทูกษณะปวงสืมวเพืมวการ
เรียนรัไ
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หัวข้อ/
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

5

บลลีม 3 แนอคิด
ลฤษฎีกูบการ
พูฒนาสืมว
1.ลฤษฎีการอาง
เงืมวน้ปแบบ
คทาสสิคปวงพา
ลทวล
2.ลฤษฎีการสรไาง
คอา่สู่พูนธ์
เชืมว่โยง
ปวงธวร์น้ดค์
3.ลฤษฎีการอาง
เงืมวน้ปแบบการ
กระลาปวงสกิน
เนวร์
4. ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมว
ตา่แนอคิด
ลฤษฎีการเรียนรัไ

4

6

บลลีม 3)ต่ว(
1.ลฤษฎี
พูฒนาการลาง
สติขัมมาปวงเพีย
เจต์
2.ลฤษฎีการ
เรียนรัไโดยการ
คไนพบ ปวงเจว
โร่ บรัเนวร์

4

สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
สืมวจาก -youtube เกีมยอกูบ
ตูอวย่างสืมวลีมดี
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กระตุไนคอา่รัไเดิ่ปวง
นูกศึกษาโดยรชไคาถา่ลีม
เกีมยอปไวงกูบ แนอคิดพื้นฐาน
แทะลฤษฎีลีม เกีมยอกูบสืมวแทะ
เลคโนโทยีลางการศึกษาตา่
คอา่รัไเดิ่ปวงนูกศึกษา
2. แบ่งกทุ่่ รหไนูกศึกษา
สืบคไนปไว่ัทจากinternet
บนโลรศูพล์่ืวถืว/
tablet/ipad เกีมยอปไวงกูบ
แนอคิดพื้นฐานแทะลฤษฎีลีม
เกีมยอกูบสืมวแทะเลคโนโทยี
ลางการศึกษา
3.รอ่กทุ่่ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมวตา่แนอคิด
ลฤษฎีการเรียนรัไปวงลู้ง 3
คน
สื่อที่ใช้
-Key note คาถา่
แหท่งปไว่ัทลาง-internet
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กระตุไนคอา่รัไเดิ่ปวง
นูกศึกษาโดยรชไคาถา่ลีม
เกีมยอปไวงกูบ แนอคิดลฤษฎี
พูฒนาการลางสติขัมมา
ปวงเพียเจต์ แทะบรัเนวร์ตา่
คอา่รัไเดิ่ปวงนูกศึกษา
2. ผัไสวนบรรยายโดยรชไ
key note เกีมยอกูบเรืมวงลีม
11

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

7

หัวข้อ/
รายละเอียด
3.ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมว
ตา่แนอคิด
ลฤษฎี

จานวน
ชั่วโมง

บลลีม 3)ต่ว(
1.ลฤษฎี
กระบอนการลาง
ส่วงรนการ
ขระ่อทปไว่ัท
2.คอา่รัไเรืมวงปวง
ส่วง
3.การเรียนรัไลีม
สวดคทไวงกูบ
ส่วง
4.ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมว
ตา่แนอคิด
ลฤษฎี

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ศึกษา
3. แบ่งกทุ่่ รหไนูกศึกษา
สืบคไนปไว่ัทจากinternet
บนโลรศูพล์่ืวถืว/
tablet/ipad เกีมยอปไวงกูบ
พูฒนาการลางสติขัมมาปวง
เด็กขฐ่อูยแทะสืมวลีม
สวดคทไวงกูบการส่งเสริ่
สติขัมมา
4.รอ่กทุ่่ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมวตา่แนอคิด
ลฤษฎีพูฒนาการลาง
สติขัมมา
สื่อที่ใช้
-Key note คาถา่
แหท่งปไว่ัทลาง-internet
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.ฉูตรชูย
1. ลบลอนคอา่รัไโดยรชไ
บุษบงค์
แบบลดสวบววน้ทน์
Kahoo.com
2. ผัไสวนบรรยายโดยรชไ
key note เกีมยอกูบเรืมวงลีม
ศึกษา
3. แบ่งกทุ่่ รหไนูกศึกษา
สืบคไนปไว่ัทจากinternet
บนโลรศูพล์่ืวถืว/
tablet/ipad เกีมยอปไวงกูบ
การเรียนรัไลีมสวดคทไวงกูบ
ส่วง
4.รอ่กทุ่่ข็ิบูติการ
อางแผนผทิตสืมวตา่แนอคิด
ลฤษฎี
สื่อที่ใช้
-Key note คาถา่
12

มคอ. 3
หัวข้อ/
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

8.

บลลีม 4 การ
ขระยุกต์แนอคิด
ลฤษฎีรนการผทิต
สืมว
1.การนาแนอคิด
ลฤษฎีรนการผทิต
สืมว
2.หทูกการจูดลา
สืมวนิลานเบื้วงตไน
3.การสรไางสืมว
การเรียนรัไตา่
แนอคิดลฤษฎีลีม
เกีมยอปไวงกูบการ
คิด แทะการ
เรียนรัไดไอยส่วง
4.ข็ิบูติการผทิต
สืมวตา่แนอคิด
ลฤษฎี

4

9

บลลีม5 ขระเภล
ปวงสืมวการเรียนรัไ
สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
1.ขระเภลปวงสืมว
การเรียนรัไ
2.ทูกษณะปวงสืมว
การเรียนรัไสาหรูบ
เด็กขฐ่อูย
3.ข็ิบูติการ

4

สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
แหท่งปไว่ัทลาง-internet
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.รหไนูกศึกษาบริหารส่วง
ดไอยการลาล่าบริหารส่วง
ตา่อิดีลูศน์ 8-10 นาลี
2.บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
สืมวการเรียนรัไสาหรูบเด็ก
ขฐ่อูยลีมนาแนอคิดลฤษฎี่า
รชไ โดยรชไ ipad บน
application Keynote
ร่อ่กูบสืมวปวงจริง
3. แบ่งกทุ่่เพืมวลางาน
ข็ิบูติการผทิตสืมวตา่
แนอคิด ลฤษฎีลีมศึกษารนบล
ลีม 3
3.นูกศึกษารหไนาเสนวงาน
ลีมคิดร่อ่กูน ววกแบบแทะ
ผทิตสืมว
สื่อที่ใช้
อิดีลูศน์การบริหารส่วง -Ipad
- สืมวววน้ทน์
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. รหไนูกศึกษาบริหารส่วง
ดไอยการลาล่าบริหารส่วง
ตา่อิดีลูศน์ 8-10 นาลี
2. นูกศึกษานาเสนวผทงาน
การผทิตสืมวตา่แนอคิด
ลฤษฎี พรไว่สาธิตการรชไสืมว
3. รหไนูกศึกษาร่อ่กูนจูด
ขระเภลปวงสืมวสาหรูบเด็ก
13

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

มคอ. 3
หัวข้อ/
รายละเอียด
อางแผนจูดลาสืมว
แต่ทะขระเภล

จานวน
ชั่วโมง

10

บลลีม5 )ต่ว(
1.นาเสนว
แผนการจูดลาสืมว
แต่ทะขระเภล
2. ข็ิบูติการผทิต
สืมวแต่ทะขระเภล

4

11

บลลีม 6 ธรร่ชาติ
แทะพูฒนาการ
เรียนรัไปวงเด็ก
ขฐ่อูย
1.ทูกษณะแทะ
พูฒนาการการ

4

สัปดาห์ที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ขฐ่อูยลีม้ดไรูบจากการ
นาเสนวงาน
4.ผัไสวนบรรยายสรุขเนื้วหา
รนบลลีม 5
5.รหไนูกศึกษารอ่กทุ่่การ
อางแผนจูดลาสืมวแต่ทะ
ขระเภล แทะสืมวจาก
ธรร่ชาติ
สื่อที่ใช้
อีดิลูศน์การบริหารส่วง - key note Ipad
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ลบลอนคอา่รัไเดิ่จาก
กิจกรร่การเรียนรน สูขดาห์
ลีม 9
2. นูกศึกษานาเสนวอางแผน
จูดลาสืมวแต่ทะขระเภล แทะ
สืมวจากธรร่ชาติ พรไว่
แทกเขทีมยนคอา่คิดเห็นกูบ
เพืมวนแทะผัไสวน
3. นูกศึกษาข็ิบูติการผทิต
สืมวแต่ทะขระเภล
4. นาเสนวผทงาน
สื่อที่ใช้
อีดิลูศน์การบริหารส่วง - key note Ipad
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ลบลอนคอา่รัไ โดยรชไ
แบบลดสวบววน้ทน์
Kahoo.com
2. บรรยายหูอปไวลีม ศึกษา
พรไว่ดัตูอวย่างจากสืมว
14

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

12

หัวข้อ/
รายละเอียด
เรียนรัไปวงเด็ก
ขฐ่อูย
2.รัขแบบแทะ
กระบอนการ
เรียนรัไปวงเด็ก
ขฐ่อูย
3.ลูกษะการ
เรียนรัไสาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
4.พูฒนาการเด็ก
ขฐ่อูย
5.การจูดกิจกรร่
เพืมวการพูฒนา
เด็กขฐ่อูย

จานวน
ชั่วโมง

บลลีม 7 การ
ววกแบบ การ
ผทิตสืมว แทะการ
รชไสืมวการเรียนรัไ
สาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
1.การเทืวกแทะ
หทูกการผทิตสืมว
2.อิธีการเทืวกสืมว
การเรียนรัไ
3.หทูกการ
ววกแบบสืมว
4.หทูกการผทิต
สืมว

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
ววน้ทน์ ขระกวบ
3. นูกศึกษาคไนคอไาสืบคไน
ทูกษณะแทะพูฒนาการการ
เรียนรัไปวงเด็กขฐ่อูย
รัขแบบกระบอนการเรียนรัไ
ปวงเด็กขฐ่อูยรนแต่ทะช่อง
วายุ พรไว่หาภาพเคทืมวน้หอ
จาก you tube นาเสนวหนไา
ชู้นเรียน
4. สนลนาแทกเขทีมยนคอา่
คิดเห็น
5. บรรยายสรุขเรืมวงลีมศึกษา
สื่อที่ใช้
-แบบลดสวบวิเท็กลรวนิกส์
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
-สืมวววน้ทน์
-iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.ฉูตรชูย
1.รหไนูกศึกษาบริหารส่วง บุษบงค์
ดไอยการลาล่าบริหารส่วง
ตา่อิดีลูศน์ 8-10 นาลี
2. แบ่งกทุ่่ เพืมวลาโครงงาน
ววกแบบแทะผทิตสืมวเพืมว
บริการอิชาการแก่สูงค่ โดย
การจูดขระสบการเรียนรัไ
รหไกูบโรงเรียนแทะ
สถานศึกษาระดูบขฐ่อูย
ภายนวก รหไนูกศึกษาขรึกษา
ร่อ่กูนรนหูอปไว อิธีการ
ววกแบบแทะผทิต การ
นา้ขรชไรหไเกิดขระโยชน์
3.นูกศึกษานาเสนวงาน
โครงงานฯลีมคิดร่อ่กูน
ววกแบบแทะผทิตสืมวสาหรูบ
เด็กขฐ่อูย
15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

13

14

หัวข้อ/
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

บลลีม 8 การ
ขระเ่ินสืมวการ
เรียนรัไสาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
1.คอา่สาคูม
แทะปู้นตวนการ
ขระเ่ินผทสืมว
2.หทูกการ
ขระเ่ิน
3.เครืมวง่ืวลีมรชไรน
การขระเ่ิน
4.แนอลางการ
ขระเ่ิน
ขระสิลธิภาพสืมว
5.ข็ิบูติการผทิต
สืมวเพืมวนา้ขเพืมว
บริการอิชาการแก่
สูงค่ โดยการจูด
ขระสบการเรียนรัไ
รหไกูบโรงเรียน
แทะสถานศึกษา
ระดูบขฐ่อูย
ภายนวก
ข็ิบูติการ
ภาคสนา่รนการ
นา้ขข็ิบูติการ
จูดขระสบการ
เรียนรัไสาหรูบเด็ก

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
4. ผัไสวนบรรยายรหไ
คาแนะนาเข็นรายกทุ่่
เกีมยอกูบการผทิตสืมว
สื่อที่ใช้
อิดีลูศน์การบริหารส่วง - Ipad
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายแทะสนลนารน
หูอปไวลีม ศึกษา พรไว่ดั
ตูอวย่างจากสืมวววน้ทน์
ขระกวบ
2. แบ่งกทุ่่ข็ิบูติงาน เพืมว
ลาโครงงานววกแบบแทะ
ผทิตสืมวเพืมวบริการอิชาการแก่
สูงค่ โดยการจูดขระสบการ
เรียนรัไรหไกูบโรงเรียนแทะ
สถานศึกษาระดูบขฐ่อูย
ภายนวก รหไนูกศึกษาขรึกษา
ร่อ่กูน
3.นูกศึกษานาเสนวผทงาน
สืมวฯเพืมวนาข็ิบูติการ
ภาคสนา่
4. ผัไสวนบรรยายรหไ
คาแนะนาเข็นรายกทุ่่
เกีมยอกูบการนา้ขรชไ
สื่อที่ใช้
- Ipad
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
นูกศึกษาข็ิบูติการ
ภาคสนา่ ตา่โครงงาน ณ
สถานข็ิบูติการหรืวรนชู้น
เรียน เก็บภาพการมฐก แทะ
16

ผู้สอน

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

ผศ.ดร.ฉูตรชูย
บุษบงค์

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อ/
รายละเอียด
ขฐ่อูย

จานวน
ชั่วโมง

1.นาเสนวผทงาน
ข็ิบูติการ
ภาคสนา่รนการ
นา้ขข็ิบูติการ
จูดขระสบการ
เรียนรัไสาหรูบเด็ก
ขฐ่อูย
2.ลบลอน
บลเรียน
สวบขทายภาค

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
จูดลารายงานนาเสนว
สื่อที่ใช้
แหท่งเรียนรัไภายรนแทะ
ภายนวก
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.ดร.ฉูตรชูย
1.นูกศึกษานาเสนว
บุษบงค์
โครงงานการบริการอิชาการ
2. ผัไสวนลบลอนบลเรียน
สื่อที่ใช้
- Ipad
-บลเรียนวิเท็กลรวนิกส์
wbsc.dusit.ac.th
สวบขทายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

1.3,1.4,1.5
2.1,2.2,2.3,2.4
2.1,2.2,2.3,2.4
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.1,4.2,4.3,4.4
2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1, 3.4
5.2,5.3
2.1,2.2,2.3,2.4
3.1 3.4
5.1,5.2,5.3,5.4
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,
3.1,3.2,3.3,3.4

สูงเกตพฤติกรร่รนชู้น
เรียน

ลุกสูขดาห์

10%

สูงเกตพฤติกรร่การ่ี
ส่อนร่อ่รนกิจกรร่

ลุกสูขดาห์

10%

2,4,5,6,7,9,10,11,
12,13,15

30%

ขระเ่ินชิ้นงานรนชู้น
เรียน แทะ งานตา่
โครงการ
ขระเ่ินการนาเสนว

4,8,11,1,13,14,15
10%

สวบ

16

17

40 %

วิธีการ
ทวนสอบ

่ีการ
กาหนด
เกณฑ์รน
การรหไ
คะแนนการ
สวบ
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
นิฤ่ท สุอรรณศรี. )2560). เวกสารขระกวบการเรียน รายอิชาสืมวแทะเลคโนโทยีลางการศึกษา.
กรุงเลพฯ: ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิ ด านู น ล์ ่ทิ ล วง. )2543). เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและนวั ต กรรม. กรุ ง เลพฯ: จุ ฬ าทงกรณ์
่หาอิลยาทูย.
กิดานูนล์ ่ทิลวง. )2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเลพฯ: วรุณการพิ่พ์.
คณาจารย์่หาอิลยาทูยราชภู็สอนดุสิต. )2548). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. กรุเลพฯ:
เส่าธรร่.
ชูยยงค์ พรห่องศ์. )2544). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-8.
นนลบุรี: ่หาอิลยาทูยสุโปลูยธรร่าธิราช.
นิค่ ลาแดง, กวบกุท ขราบขระชา แทะวานอย เดชชูยศรี. )2545). เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้. กรุงเลพฯ: สานูกงานข็ิรัขการศึกษา.
นิพนธ์ ศุปขรีดี. )2546). นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. กรุงเลพฯ: นีทนาราการพิ่พ์.
พระ่หาสุลิตย์ วาภากโร )วบวุ่น(. )2548). นวัตกรรมการเรียนรู้. กรุงเลพฯ: โครงการเสริ่สรไางการ
เรียนรัไเพืมวชุ่ชนเข็นสุป.
ศรีสุดา จริยากุท. )2544). เอกสารชุดวิชาระบบการเรียนการสอน: Learning-Teaching System.
หน่วยที่ 8-15. นนลบุรี: ่หาอิลยาทูยสุโปลูยธรร่าธิราช.
สุรศูกดิ์ ขาเฮ. )2549). มโนทัศน์นวัตกรรมการศึกษา. แพร่: เ่ืมวแพร่การพิ่พ์.
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วรนุช ทิ่ตศิริ. )2543). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน. กรุงเลพฯ: ่หาอิลยาทูย
รา่คาแหง.
เวกอิลย์ แกไอขระดิษฐ์. )2545). เทคโนโลยีการศึกษา: หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ. สงปทา:
ภารกิ จ การผทิ ต เวกสารแทะต ารา กทุ่ ่ งานส่ ง เสริ ่ แทะขระกู น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
่หาอิลยาทูยลูกษิณ. ---

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กนกกร บุษยกนิษฐ์ แทะคณะ( .2550). สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเลพฯ:
กร่อิชาการ. )2544). ศัพท์บัญญัติการศึกษา. กรุงเลพฯ: ครุสภาทาดพรไาอ.
กรุงเลพ่หานคร.สานูกเลคโนโทยีลางการศึกษา่หาอิลยาทูยสุโปลูยธรร่าธิราช :
ชูยยงค์ พรห่องศ์( .2553 .)เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หน่วยที่ 1-5.
ถอูทย์ ่าศจรูส. )2548). คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเลพฯ: ธาร
วูกษร.
ลิพย์ อิ่ท กิตติอราพท. )2550).ชุดวิชาชีวิตกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี: Life Through
Science and Technology. หน่อยลีม 1, กรุงเลพฯ: ่หาอิลยาทูยราชภู็สอนดุสิต.
่หาอิลยาทูยราชภู็สอนดุสิต
ฤดี่น ศรีสุพรรณ. )2543). สังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเลพฯ: ่หาอิลยาทูยรา่คาแหง.
อรอิลย์ นิเลศศิทข์. (2551). สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ขลุ่ธานี : สกายบุ๊กส์,

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การขระเ่ิน ขระสิ ลธิผ ทรนรายอิปานี้ ลีมจูดโดย่หาอิลยาทู ยสอนดุสิต ้ดไรหไ นูกศึกษาเปไา
ขระเ่ินผทการเรียนการสวนลางเอ็บ้ซด์ปวงระบบบริหารการศึกษา สานูกส่งเสริ่อิชาการแทะงาน
ละเบียน แทะการจูดขระเ่ินผัไสวนโดยรชไแบบขระเ่ินปวงคณะครุศาสตร์ โดยการนาแนอคิดแทะ
คอา่คิดเห็นจากนูกศึกษา้ดไดูงนี้
- แบบขระเ่ินผัไสวน แทะแบบขระเ่ินรายอิชา
- ปไวแนะนาผ่านเอ็บบวร์ดปวงวาจารย์ ขระจาชุดอิชาลีมวาจารย์ผัไสวน้ดไจูดลาเข็น
ช่วงลางการสืมวสารกูบนูกศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
รชไกทยุลธ์รนการเก็บปไว่ัทเพืมวขระเ่ินการสวนดูงนี้
- สูงเกตการสวนปวงผัไร่อ่ลี่สวน
- ขระเ่ินจากผทการขระเ่ินผัไสวนแทะผทการเรียนปวงนูกศึกษา การลอนสวบผท
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
3. การปรับปรุงการสอน
หทูงจาก้ดไรูบผทการขระเ่ินการสวนรนปไว จะ่ีการขรูบขรุงการสวน โดยการจูดกิจกรร่ 2
รนการระด่ส่วง แทะสรรหาปไว่ัทเพิม่เติ่รนการขรูบขรุงการสวน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมเทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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รนระหอ่างกระบอนการสวนชุดอิชา ่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์รนรายหูอปไว ตา่ลีมคาดหอูง
จากการเรียนรัไรนรายอิชา ้ดไจากการสวบถา่นูกศึกษา หรืวการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษา รอ่ถึง
พิจารณาจากผทการลดสวบย่วย แทะหทูงการววกผทการเรียนรายอิชา ่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์
โดยรอ่รนอิชา้ดไดูงนี้
การลอนสวบการ้ดไคะแนนจากการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษาโดยวาจารย์วืมนหรืว
ผัไลรงคุณอุฒิลีม้่่รช่วาจารย์ขระจาชุดอิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผทขระเ่ิน แทะลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ขระสิลธิผทรายอิชา จะ่ีการอางแผนการขรูบขรุง
การสวนแทะรายทะเวียดอิชา เพืมวรหไเกิดคุณภาพ่ากปึ้น ดูงนี้
แทะผทการลอนสวบ 3 ขรูบขรุงรายอิชา หรืวตา่ปไวเสนวแนะขรูบขรุงการสวนรนปไว
4 ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ตา่ปไว

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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