รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1553510 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรี ยน 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ นรายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อ.ชนินนั ท์ สิทธิคณ
ุ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/ ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
22 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น E-learning, CAI, PowerPoint, Weblog และ Glogster (Multimedia Poster)
2) เพื่อให้ มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เช่น จิตวิทยาทางการศึกษา-เรี ยนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ และ
การเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ตกับทฤษฎีทางสมอง ฯลฯ
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3) เพื่อให้ สามารถอธิบายถึงข้ อดี-ข้ อเสียของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้
4) เพื่อให้ สามารถจัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
5) เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอนได้
6) เพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เป็ นรายวิชาใหม่ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษารูปแบบและ
ฝึ กการใช้ สื่อเทคโนโลยีในชันเรี
้ ยนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อดี ข้ อด้ อย และประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
ตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
Study the way of how to effectively integrate advanced information technology into
English language teaching. The course content includes the use of various forms of IT in
language classroom, its advantages and disadvantages, and the evaluation of its relevance
and effectiveness to the lesson objectives.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

60 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง

5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

2
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนได้ กําหนดวัน เวลาในการให้ คําปรึกษา และประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ สัปดาห์ละ 6
ชัว่ โมง และประกาศให้ ผ้ เู รี ยนทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ตังใจเรี
้ ยน และขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ความสุจริ ตในการทํางาน หรื อการไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง
3. ความตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยน และการส่งงานที่ได้ รับมอบหมาย
1.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นด้ วยตนเอง
2. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่
3. สอดแทรกเรื่ องรูปแบบการเขียนการอ้ างอิงเอกสารต่าง ๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการแสดงออกด้ านพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2. สังเกตความรับผิดชอบที่มีตอ่ งานที่ได้ รับมอบหมายทังงานรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
3. สังเกตการทํางานร่ วมกับเพื่อนในชันเรี
้ ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนที่หลากหลาย
2. มีความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการจัดการ
เรี ยนการสอนได้
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนการสอนได้
4. มีความสามารถในการจัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
5. มีความสามารถในการประเมินสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายให้ ความรู้
2. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
3. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ และนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยการฝึ กปฏิบตั หิ น้ าชันเรี
้ ยน
3
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2.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตการตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน
2. ประเมินผลจากผลงานที่จดั ทํา
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
4. ประเมินจากแบบฝึ กหัด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัตขิ องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน ตลอดจนข้ อดี-ข้ อเสีย
ของสื่อแต่ละประเภท
2. การมีทกั ษะในการใช้ งานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
3. การประยุกต์ใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษได้ อย่างเหมาะสม
4. การประเมินประสิทธิภาพในการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน ในการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษได้
3.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
2. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ และนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การบรรยายให้ ความรู้
2. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
3. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่ และนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยการฝึ กปฏิบตั หิ น้ าชันเรี
้ ยน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการศึกษาค้ นคว้ า การเข้ าชันเรี
้ ยน และการส่งงานตาม
กําหนดเวลา
2. มีความเป็ นผู้นําและผู้ตามที่ดี รู้จกั การทํางานเป็ นทีม และช่วยเหลือเพื่อนในชันเรี
้ ยน
3. มีความสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผู้อี่นและสามารถนําเสนอความคิดเห็น ของตนได้
อย่างเหมาะสม
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4.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล
2. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุม่
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตความรับผิดชอบที่มีตอ่ งานที่ได้ รับมอบหมายทังงานรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
2. สังเกตการทํางานร่ วมกับเพื่อนในชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. การใช้ ทกั ษะทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษได้ อย่างเหมาะสมในงานที่ได้ รับมอบหมาย และ
การนําเสนอผลงานหน้ าชัน้
2. ทักษะการใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรี ยนและการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานให้ นําเสนอโดยใช้ สื่อเทคโนโลยี
2. ส่งเสริ มให้ ใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากทักษะการใช้ เทคโลยีในการนําเสนอผลงานหน้ าชัน้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- ชี ้แจงรายวิชา และเกณฑ์ อ.ชนินนั ท์
การให้ คะแนน
สิทธิคณ
ุ
- แจกแจงกิจกรรม

1

แนวการสอน

2

เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กระบวนการทางการศึกษา

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

3

นวตกรรมทางการศึกษา

4

- บรรยาย
- กิจกรรมกลุม่
- นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ
5
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4

มัลติมิเดียเพื่อการเรี ยนรู้

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

5

จิตวิทยาทางการศึกษา

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

6

การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนสําคัญ

4

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

7

โสตทัศนวิธีและ
โสตทัศนูปกรณ์

4

- บรรยาย
- ฝึ กการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนการสอน
- กิจกรรมกลุม่
- นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
- บรรยาย

8

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

9

การใช้ เทคนิค PowerPoint
เพื่อประกอบการเรี ยนการ
สอน

4

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ
มอบหมายงาน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

10

นําเสนอผลงานหน้ าชัน้
เรี ยน

4

- นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

11

สอบสอน Powerpoint และ
Visualizer

4

- นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

12

การเชื่อมโยงอินเทอร์ เน็ต
กับทฤษฎีทางสมอง

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

13

ความรู้เกี่ยวกับ Weblog
และ Glogster

4

- บรรยาย
- ฝึ กปฏิบตั ิ

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

6

มคอ. 3
14

การจัดทํา Glogster เพื่อ
การสอน

4

- นําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

15

สรุปการเรี ยน

4

- บรรยาย

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

16

สอบปลายภาค

4

- สอบข้ อเขียน

อ.ชนินนั ท์
สิทธิคณ
ุ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1
การทําแบบฝึ กหัดและ
การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2
งานกลุม่

3
การฝึ กสอน
หน้ าชัน้

4
การจัดทํา Glogster
เพื่อการสอน

1.1 ข้ อ 1,2,3
2.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
3.1 ข้ อ 1,2,3,4
1.1 ข้ อ 1,2,3
2.1 ข้ อ 1,2
3.1 ข้ อ 1,2,3,4
4.1 ข้ อ 1,2,3
5.1 ข้ อ 1,2
1.1 ข้ อ 1,2,3
2.1 ข้ อ 2,3,4,5
3.1 ข้ อ 1,2,3,4
4.1 ข้ อ 1,2,3
5.1 ข้ อ 1,2
1.1 ข้ อ 1,2,3
2.1 ข้ อ 1,3,4
3.1 ข้ อ 1,2
4.1 ข้ อ 1,2,3

วิธีการ
ประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%

มอบหมายงาน
รายบุคคล
(Exercise)
มอบหมาย
งานกลุม่

1-15

3

10%

พิจารณาจาก
ผลงาน

11-12

20%

พิจารณาจาก
ผลงาน

13

20%

7

มคอ. 3
5.1 ข้ อ 1
5.
1.1 ข้ อ 2,3
การเข้ าชันเรี
้ ยนและการ 2.1 ข้ อ 1,2
มีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน 3.1 ข้ อ 1,2
6. การสอบปลายภาค 2.1 ข้ อ 1,2,3,4,5
3.1 ข้ อ 1,2,3,4

การสังเกต
และการจด
บันทึก
ทดสอบ

1-15

10%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Kristen Nelson . (2546). การสอนในยุคไซเบอร์ . กรุงเทพฯ: บริษัท เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน่ อิน
โดไชน่า จํากัด.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง. (2544). สื่ อ การสอนและฝึ กอบรมจากสื่ อ พื น้ ฐานถึ ง สื่ อ
ดิ จิ ต อล. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าโสตทัศ นศึก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย .
ใจทิ พ ย์ ณ สงขลา. (2547). การออกแบบการเรี ย นการสอนบนเว็ บ ในระบบ
การเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ . กรุ ง เทพฯ: ศูน ย์ ตํา ราและเอกสารทางวิ ช าการ
คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย .
ณัฐ การ สงคราม. (2553). การออกแบบและพั ฒ นามั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ .
กรุ ง เทพฯ: สํา นัก พิ ม พ์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย .
ไพโรจน์ คชชา.(2543). คู่ มื อ การสร้ างบทเรี ย นช่ ว ยสอนด้ ว ยโปรแกรม
Authorware. กรุ ง เทพฯ: สหธรรมมิ ก
ไพโรจน์ ตี ร ณธนากุล ,ไพบู ล ย์ เกี ย รติ โ กมล และ เสกสรร แย้ ม พิ นิ จ . (2546). การ
ออกแบบและการผลิ ต บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ การสอนสํา หรั บ
e-Learning. กรุ ง เทพฯ: ศูน ย์ สื่ อ เสริ ม กรุ ง เทพ.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี ้ จะประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรี ยนการสอน โดย
• การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ดําเนินการดังนี ้
• ผลการเรี ยนของนักศึกษา
• การทวนสอบผลการประเมิน
3. การปรั บปรุ งการสอน
นําผลที่ได้ จากการประเมินในข้ อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรี ยนการสอนโดยจัดกิจกรรมดังนี ้
• จัดวิพากษ์ แนวการสอนโดยคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
• การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้รายวิชา โดยการตรวจ
ผลงาน การอภิปรายกลุม่ ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นําข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินข้ อ 1 ข้ อและข้ อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนรายวิชาดังนี ้
• ปรับปรุงแผนการสอนทุกปี
• ปรับปรุงแนวการสอนทุกปี
• ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี
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