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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1032103 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Innovation and digital technology for creative learning)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลายหลักสูตร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชากลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ทิพย์สุดา คิดเลิศ
อ.ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
4.2 อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน
อ.ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล กลุ่มเรียน B1 อ. 09.00-12.00
Self_Study Room
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา 2 มิถุนายน 2563
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษารู้และเข้าใจหลักการและแนวคิดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีความเป็น
นวัตกรรม และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทั้งทางด้านการวางแผนและการบริหาร
จัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษาการวัดและประเมินผล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเสียสละ และ
เป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะในการประยุกต์ใช้และเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การค้นคว้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมโดยบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
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มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีความเป็นนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดทาง
การศึกษาและกรอบการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฝึกปฏิบัติผลิต ประยุกต์ใช้และเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การค้นคว้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
Innovative principles, concept, theory, and educational innovation
development process. Modern information technology educational communication,
Education Transformation, and learning framework in 21 st century, Production and
implementation of media and digital technology for benefit learners, Research and
development of learning resources and network, development and creation of
multidisciplinary-intergrated for creative learning
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
15 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จํ านวนชั่ วโมงต่ อสั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ให้ คํ าปรึก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก่ นั กศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์รายวิชา และ Line Group
- อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 มีวินัย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และรักและดูแลเอาใจใส่ศษิ ย์
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น
มีความสามัคคีและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ
 1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
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คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินจิ ทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
ใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์แบบ
วิภาษวิธี และเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบปฏิบัติสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ได้
เรียนรู้ ศึกษา สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์จากกรณีศึกษา (Case study) โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้การ
สนั บ สนุ น (Facilitator) และเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ตลอดจนการสอดแทรกคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมใน
ระหว่างการเรียนการสอน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน รวมทั้งผล
การวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอชิ้นงานของนักศึกษาที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ พฤติกรรม
การอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น ความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานที ได้ รั บ
มอบหมายตรงตามเวลา และประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
 2.1 มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาสาระด้ า นวิ ช าชี พ ของครู
ประถมศึกษา ได้แก่ จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวั ด ประเมิ น
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ การวิ จั ย และการพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น และสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา ทั กษะเทคโนโลยีดิจิทัล และทั กษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ
การบู ร ณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบู รณาการความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิ ต ศาสตร์
(Science Technology Engineering and Mathemetics: STEM Education ชุ ม ช น แ ห่ งก าร
เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
 2.2 มีความรอบรู้ และสามารถวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาวิชาที่สอน
ในระดับประถมศึกษาอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
 2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ชุมชน สังคมโลก และพหุวัฒ ธรรม สามมารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนมคอ.2 หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 129
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การเรียนรู้แบบร่วมมือ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ น ผลจากสรุป วิ เคราะห์ ศึ กษาเอกสาร ข้อ มูล สั งเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง การสังเกตการฝึกปฏิบัติงาน ประเมินชิ้นงาน พฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การ
อภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจประเมินจากแบบทดสอบ
3. ทักษะทางปัญญา
 3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่ า งรู้ เท่ า ทั น เป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี สํ า นึ ก สากล สามารถเผชิ ญ และก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญ หาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคํานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 3.2 เป็นผู้นําทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
 3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทําวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพั ฒ นาผู้เรียนให้เป็ น ผู้ส ร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการโดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐาน (Problem-based learning) ส่ งเสิ ร มให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ างองค์ ค วามรู้ด้ ว ยตนเอง โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนา
งานของตนเอง
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ด้ วยการวิเคราะห์ แ บบวิภ าษวิธีเกี่ ย วกั บ ประเด็ น วิก ฤตทางวิช าการ และผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการทดสอบ และการตอบคําถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.2 ทํางานร่วมกับผู้อื่น ทํางานเป็นทีม เป็นผู้นําและผูต้ ามที่ดี มีสมั พันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผูป้ กครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเองกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร (Participative
learning through action) ที่เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมการเป็น
ผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ และการคิดให้ความเห็นและ
การรับฟังความคิดเห็นแบบสะท้อนกลับ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํางาน การนําเสนอผลงานกลุ่ม การศึกษา
ค้นคว้า การเป็นผู้นําการอภิปรายซักถาม ตลอดจนการประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
 5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทํางานการประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอ
กลยุ ท ธ์การประเมิ น ผลการเรียนรู้ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินด้วยการสังเกตการแสดงออกด้านการสื่อสารในการทํางานกลุ่ม ประเมินจากผลการ
ฝึกปฏิบัติการ ชิ้นงานและการค้นคว้า สืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงาน
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
 6.1. มี ค วามสามารถเลื อ กใช้ ป รัช ญาตามความเชื่ อ ในการสร้างหลั ก สู ต รรายวิ ช า การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
6.2 มีความสามารถในการนําความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
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แตกต่ างระหว่างบุ ค คล ทั้ งผู้ เรีย นปกติ แ ละผู้ เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการจําเป็ น พิ เศษ หรือ ผู้เรีย นที่ มี
ข้อจํากัดทางกาย
 6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ
จัดการการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น โดยบูรณาการ การทํางานกับการ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสําคัญที่สุด
 6.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออํานวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
 6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบ พัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรมทางการศึกษา และความคิดสร้างสรรค์การใช้งานสื่อดิจิทัล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ประเมินด้วยการสังเกตการแสดงออกด้านการสื่อสารในการทํางานกลุ่ม ประเมินจากผลการ
ฝึกปฏิบัติการ ชิ้นงานและการค้นคว้า สืบค้นและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
รายละเอียด
สัปดาห์ ปฐมนิเทศรายวิชา
ที่ 1 - มโมทัศน์ใหม่ใน

การศึกษา
- บนพื้นฐานการ
พัฒนาของ
เทคโนโลยีดจิทัล
- นโยบาย การ
จัดการการศึกษาใน
ยุคดิจิทัล
- วิกฤติ แนวคิดและ
การนําเทคโนโลยีมา

จํานวน
รูปแบบการ
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
สอน
อ.ดร.ชนินทร์
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ผู้สอนชี้แจงกระบวนการการเรียนการ Online
ฐิติเพชรกุล
สอน ทําความตกลงเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน และการประเมินผล
2. ประเมินความคาดหวัง และความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning โดยการตั้งคําถาม ใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Questioning-based
Learning) เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราห์
แก้ปัญหา ในสถานการณ์การใช้เทคโนโลยี
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

ใช้ในการเรียนการ
สอน
เทรนด์การเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัล

สัปดาห์ หลักการ แนวคิด
ที่ 2 ทฤษฎี ที่เกี่ยว

ข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

3

ช่วงโควิดที่ผ่านมา
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่าง
ความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีในยงาน
ด้านการศึกษา กระแสความนิยมด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยายและเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
6. ผู้สอนใช้กระบวนการแบบระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อให้ผู้เรียนหา
หลักฐานมาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ ในหัวข้อที่กําหนดโดยแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติม และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีกับโลกยุคดิจิทัล
7. ผู้เรียนร่วมกันค้นหาและนําเสนอข้อมูล
ที่ได้จากการสืบค้น
8. ผู้สอนร่วมวิพากษ์ผลงานกับผู้เรียน
ยกตัวอย่างประกอบอภิปราย
9. ผู้สอนประเมินผู้เรียนผ่านโปรแกรม
ตอบคําถามออนไลน์
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็นสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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รูปแบบการ
สอน

Onsite
Online

ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

ดิจิทัล
-ความหมายของ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา
-หลักการ แนวคิดใน
การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้

-กรอบการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่
21

เรียนรู้
-เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

-ประเภทของ
สื่อดิจทัล

ผู้สอน

การศึกษา
2. ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา Case Study
ความเป็นนวัตกรรม และกรอบการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
-หลักการ แนวคิดในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประเภทของสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

-ประเภทของสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา

สัปดาห์ เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ 3 กับการพัฒนาการ

รูปแบบการ
สอน

3

4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) และจัดกลุ่ม5-6 คน คิด
เนื้อหาในหัวข้อที่สนใจเพื่อนําไปพัฒนา
เป็นรูปแบบรสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
6. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็นสื่อ
ดิจิทัล กับสถานการณ์โควิด กระแสความ
นิยมและตื่นตัวการใช้สื่อดิจิทัล
2. ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา Case Study
การปรับตัวการใช้สื่อดิจิทัล ในการเรียน
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Onsite
Online

อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

-ความสําคัญ
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
-บทบาทของครูใน
ยุคดิจิทัล
-บทบาทของผู้เรียน
ในยุคดิจิทัล
-เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล

สัปดาห์ การค้นคว้าและ
ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมสมัย

- อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สรรพสิ่ง
-การเรียนรู้ดิจิทัล
-ทักษะการใช้ดิจิทัล
-รูปแบบการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา

3

การสอนช่วงโควิด 19
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลประเภทของสื่อดิจทัล
ความสําคัญเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล บทบาท
ของครูในยุคดิจิทัล บทบาทของผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในยุคดิจิทัล
4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) และจัดกลุ่ม5-6 คน คิด
เนื้อหาในหัวข้อที่สนใจเพื่อนําไปพัฒนา
เป็นรูปแบบรสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
6. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็น
อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
2. ยกตัวอย่าง ทักษะการใช้ดิจิทัล
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ค้นคว้าและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัย อินเทอร์เน็ต
เพื่อสรรพสิ่ง การเรียนรู้ดิจิทัล ทักษะการ
ใช้ดิจิทัล รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการรู้ดิจิทัล แหล่ง
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รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

 Onsite อ.ดร.ชนินทร์
 Online ฐิติเพชรกุล
Application
MS Teams
เว็บ WBSS

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

เพื่อการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์
- หลักการ แนวคืด
สร้างและพัฒนา สื่อ
นวัตกรรมเ
- ประเมินผลการใช้
สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
-การนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้

ผู้สอน

เรียนรู้ออนไลน์

ผู้เรียนให้เกิดการรู้
ดิจิทัล
- แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์

สัปดาห์ การสร้างและ
ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม

รูปแบบการ
สอน

4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3

5. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) และจัดกลุ่ม 5-6 คน คิด
เนื้อหาในหัวข้อที่สนใจเพื่อนําไปพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
6. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับ
2. ยกตัวอย่าง งานวิจัยด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการ
หลักการ แนวคืดสร้างและพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม ประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนรู้ การออกนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ตามแนวคิด Design thinking
4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
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อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
MS Teams
เว็บ WBSS

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

- การออกนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ตาม
แนวคิด Design
thinking

สัปดาห์ การประยุกต์ใช้สื่อ
ที่ 6 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้

-ความรู้เบื่องต้นสื่อ
กราฟิกและ
มัลติมีเดีย
-การออกแบบและ
พัฒนาสื่อกราฟิก
และมัลติมีเดีย
-อินโฟกราฟิก
การศึกษา
- มัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3

5. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) และจัดกลุ่ม 5-6 คน คิด
เนื้อหาในหัวข้อที่สนใจเพื่อนําไปพัฒนา
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์
6. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioning- Online
based Learning) ให้ผู้เรียนประเด็น สื่อ
กราฟิกและมัลติมีเดียการนําเสนอข้อมูล
และเชื่อมโยงกับสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ
2. ผู้สอนและผู้เรียนแบบระดมสมอง
(Brainstorming) ในเทคนิคสื่อกราฟิก
และมัลติมีเดีย
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
เบื่องต้นสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟิกและ
มัลติมีเดีย อินโฟกราฟิกการศึกษา
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice:
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อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

EBP) เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการ
ออกแบบเนื้อหาเพื่อใช้ฝึกปฏิบัตสื่อกราฟิก
และมัลติมีเดีย

สัปดาห์ การปฎิบัติการผลิต
ที่ 7 สื่อกราฟิกและสื่อ
มัลติมีเดีย

การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงาน
กราฟิกและ
มัลติมีเดียการ
เผยแพร่ผลงานผ่าน
ระบบออนไลน์
และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
- การสร้าง e book

3

6. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 5 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับ
2. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
3. ผู้สอนสาธิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกและมัลติมีเดีย
4. ผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกและมัลติมีเดีย
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) ในหัวข้อที่สนใจพัฒนา

14

อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
Canva
Adobe
photoshop

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ ประยุกต์ใช้สื่อ
ที่ 8 เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อพัฒนาเพือ่
การเรียนรู้
- ความรู้เรื่องสื่อ
อุบัติใหม่
- สื่อดิจิทัลเสมือน
จริงและสื่อความจริง
เสมือน
- การออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีความจริง
เสมือนและสื่อ
เสมือนจริง

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

3

เป็นชิ้นงานจริง
7. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็น
ความรู้เรื่องสื่ออุบัติใหม่
2. ผู้สอนและผู้เรียนแบบระดมสมอง
(Brainstorming) ในเทคนิคสื่อดิจิทัล
เสมือนจริงและสื่อความจริงเสมือน
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
ความรู้เรื่องสื่ออุบัติใหม่ สื่อดิจิทัลเสมือน
จริงและสื่อความจริงเสมือน การออกแบบ
สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนและสื่อ
เสมือนจริง
4. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice:
EBP) เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการสร้าง
สื่ออุบัติใหม่ สื่อดิจิทัลเสมือนจริงและสื่อ
ความจริงเสมือน
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รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
MS Teams
เว็บ WBSS
Canva
Google Ar
และ Vr

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ การปฎิบัติการผลิต
สื่อดิจิทลั เสมือน
ที่ 9
จริงและสื่อความ
จริงเสมือน
การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในสื่อ
ดิจิทัลเสมือนจริง
และสื่อความจริง
เสมือน
เผยแพร่ผลงานผ่าน
ระบบออนไลน์
และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

3

6. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 8 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับ
2. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
3. ผู้สอนสาธิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานสื่อดิจิทัลเสมือนจริง
และสื่อความจริงเสมือน
4. ผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานสื่อดิจิทัลเสมือนจริง
และสื่อความจริงเสมือน
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) ในหัวข้อที่สนใจพัฒนา
เป็นชิ้นงานจริง
7. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
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รูปแบบการ
สอน

ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
MS Teams
เว็บ WBSS

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ การประยุกต์ใช้
ที่ 10 สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เพื่อการเรียนรู้
- ความรู้เรื่องสื่อ
วิดีโอดิจิทัล
- การออกแบบสื่อ
วิดีโอดิจิทัล
- เทคนิคการสอน
ผ่านสื่อวิดีโอดิจิทัล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

3

เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็น
ความรู้เรื่องสื่อวิดีโอดิจิทัล แฟลตฟอร์ม
ของการใช้งาน เช่น youtube
2. ผู้สอนและผู้เรียนแบบระดมสมอง
(Brainstorming) ในเทคนิคสื่องสื่อวิดีโอ
ดิจิทัล
3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
ความรู้เรื่องงสื่อวิดีโอดิจิทัล
ผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice:
EBP) เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการงสื่อ
วิดีโอดิจิทัล
6. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th

17

รูปแบบการ
สอน

Onsite
Online

ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ การปฎิบัติการผลิต
ที่ 11 สื่อวิดีโอดิจิทัล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

3

-การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในสื่อ
วิดีโอดิจิทัล

--เผยแพร่ผลงาน
ผ่านระบบออนไลน์
และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

สัปดาห์ การออกแบบ
ที่ 12 การจัสภาพ
แวดล้อมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน

3

3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
ในสัปดาห์ที่ 10 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา
ความรู้ที่จะได้รับ
2. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
3. ผู้สอนสาธิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานสื่อวิดีโอดิจิทัล
4. ผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานสื่อวิดีโอดิจิทัล
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) ในหัวข้อที่สนใจพัฒนา
เป็นชิ้นงานจริง
7. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแบบตั้งคําถาม (Questioningbased Learning) ให้ผู้เรียนประเด็น
ความรู้เรื่องสื่อวิดีโอดิจิทัล แฟลตฟอร์ม
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รูปแบบการ
สอน

Onsite
Online

ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
MS Teams

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จํานวน
รูปแบบการ
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
รายละเอียด
ชัว่ โมง
สอน
ของการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ LMS
ปกติและชัน้ เรียน
เว็บ WBSS
CMS
เสมือน

ผู้สอน

2. ผู้สอนและผู้เรียนแบบระดมสมอง
(Brainstorming) ในเทคนิคการสร้าง
ห้องเรียนเสมือน

-- การสร้าง
ห้องเรียนเสมือน
- แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้
- การพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเรียนรู้
การสร้างเกม และ
แบบทดสอบ

3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
แพลตฟอร์มการเรียนรู การพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเรียนรู้ การสร้างเกม และ
แบบทดสอบ
ผู้สอนและผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สัปดาห์ ปฏิบัติการ
ที่ 13 สภาพแวดล้อม

3

5. ผู้สอนใช้กระบวนการสืบค้นหาหลักฐาน
ความรู้ (Evidence based practice:
EBP) เพื่อให้ผู้เรียนหาหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มละ5-6 คน ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สําหรับ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ การพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการเรียนรู้ การสร้างเกม และ
แบบทดสอบ
6. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
ทั้งหมด
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ Online
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อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จํานวน
รายละเอียด
ชัว่ โมง
การเรียนรู้ในชั้น
เรียนปกติและชั้น
เรียนเสมือน
-การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างห้องเรียน
เสมือน เว็บไซต์เพื่อ
การเรียนรู้
เผยแพร่ผลงานผ่าน
ระบบออนไลน์
และการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
- เทคนิคการสอน
ออนไลน์
OnDemand, Live

สัปดาห์ โครงการพัฒนา
ที่ 14 สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์

3

รูปแบบการ
สอน
ในสัปดาห์ที่ 12 เพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหา Application
ความรู้ที่จะได้รับ
MS Teams
2. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก เว็บ WBSS
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
3. ผู้สอนสาธิตเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างห้องเรียนเสมือน
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
4. ผู้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ในการฝึกปฎิบัติการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานการสร้างห้องเรียน
เสมือน เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
5. ตั้งคําถาม ตอบคําถามระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ในระหว่างบรรยาย และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
– Pair – Share) ในหัวข้อที่สนใจพัฒนา
เป็นชิ้นงานจริง
7. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ
เพื่อเชื่อมโยงไปยังสู่การพัฒนาโครงการ
2. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่รายการ บันทึก
เป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
สื่อการสอน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด (Think
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ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
Onsite
ฐิติเพชรกุล
Online
Application
MS Teams
เว็บ WBSS

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

สัปดาห์ โครงการพัฒนา
ที่ 15 สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์
การนําเสนอ
และประมิน

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง

3

รูปแบบการ
สอน

– Pair – Share) ในหัวข้อที่สนใจพัฒนา
เป็นชิ้นงานจริง
5. ผู้เรียนนําเสนอโจทย์และเทคนิคการ
พัฒนาสื่อ ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้ที่ได้รับ Online
ในรายวิชา เพื่อตรวจสอบความรู้ที่จะได้รับ
2. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และเปิด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. ผู้เรียนนําเสนอหัวข้อที่ค้นคว้า
5. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิด
6. บันทึกเป็นสื่อดิจทัล บนระบบออนไลน์
8. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
1. หนังสือ ตําราสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้องในเนื้อหาความเข้าใจสื่อดิจิทัล
2. เว็บไซต์ประจํารายวิชา ที่
http://wbsc.dusit.ac.th
3. Smart phone/Tablet ของผู้เรียน
4. โซเชียลมีเดีย
5. โปรแกรมสร้างสื่อออนไลน์
6. ใบงานประจําสัปดาห์
7. โปรแกรมตอบคําถามออนไลน์

สัปดาห์ สอบปลายภาค
ที่ 16
หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online .....50..... %
: Onsite......50..... %
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ผู้สอน

อ.ดร.ชนินทร์
ฐิติเพชรกุล

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3,4.2, 4.3,5.1, 5.2,
5.3,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5

การเข้าชั้นเรียน
ผลงานเดี่ยว
ผลงานกลุ่ม
การนําเสนอหน้าชั้น
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
70 %

วิธีการทวนสอบ

การทวนสอบจาก
ผลงานของผู้เรียนที่
ได้นําเสนอ จากการ
สุ่มตรวจผลงานของ
ผู้เรียน
ตรวจสอบจาก
ผลงานของผู้เรียนที่
ได้รับมอบหมาย

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, การสอบปลายภาค
3.3
เรียน

16

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
85 - 100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0 - 49
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
ขาดสอบ (Missing)
การประเมินยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากนักศึกษายัง
ทํางานไม่เสร็จ(Incomplete)
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30 %

การทวนสอบจาก
คะแนนสอบและ
เกรด
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
M
I

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนรู้ 1032103 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กานดา รุ ณ นะ,พงศา สายแก้ ว . (2560). โซเชี ย ลมี เ ดี ย . ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Available from:https://gear.kku.ac.th/
~krunapon/talks/socialmedia/kku-socialmedia
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2561). การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2560). Internet of thing กับการบริหารจัดการชั้นเรียน. ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2560). เอกสารประกอบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์.
สูติเทพ ศิริพัฒนากุล. (2561). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ;วิสต้า
อินเตอร์ปริ้นท์.
สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ. (2560). คู่มือการให้ บ ริการสํ านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กรุงเทพฯ: สํานักวิทยบริการและ
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผูเ้ รียน
ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรประเมินการสอนจากการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษาแล้วคณะกรรมการฯแสดงความคิดเห็นและบันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน
2.2 อาจารย์ผู้ประสานงานรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนร่วมกัน/
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2.3 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
เปิดสอนครั้งแรก
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบรายวิช าและอาจารย์ผู้ ส อนร่วมดํ าเนิ น การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชา ได้แก่
4.1 การทวนสอบจากคะแนนสอบและเกรดตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
4.2 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งการให้คะแนนแต่ละตอน
เรียนของรายวิชา
4.3 การทวนสอบจากผลงานของผู้เรียนที่ได้นําเสนอ จากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียน
4.4 มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบปลาย
ภาคให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนที่ใช้ พร้อมทั้งนําข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้เรียน ข้อเสนอแนะ
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า แล้ ว นํ า เสนอต่ อ อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รพิ จ ารณาให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ผลการประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอนและ
แผนการพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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