มคอ. 3 ชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแหงการเรียนรู
รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร / วิทยาเขตสุพรรณบุรี / ศูนยนครนายก / ศูนยลําปาง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ ชุดวิชา
EDUC 104 นวัตกรรมแหงการเรียนรู
2. จํานวนหนวยกิต
5 หนวยกิต 5(3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุมวิชาชีพครู
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 ในมหาวิทยาลัยฯ
ตอนเรียน A1 อาจารยอลงกรณ
เกิดเนตร
ตอนเรียน B1 อาจารยฉัตรชัย
บุษบงค
ปนจินดา
ตอนเรียน C1 ดร.พันพัชร
ตอนเรียน D1 อาจารยศักดิ์ชยั
ไชยรักษ
4.2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตอนเรียน UA อาจารยกรณิศ
ทองสอาด
ตอนเรียน UB อาจารยกรณิศ
ทองสอาด
4.3 ศูนยนครนายก
ตอนเรียน NA อาจารยชัชรี
สุนทราภัย
4.4 ศูนยลําปาง
ตอนเรียน LA อาจารยเอมอร
ปนทะสืบ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ชั้นปที่ 2
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6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ
หองเรียน 11506, 11606 และ 117032
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หองเรียน อาคารโรงเรียนการเรือน หอง 306
และอาคารสวนแกว 1 หองคอมพิวเตอร 2
ศูนยนครนายก
หองเรียน 117
ศูนยลําปาง
หองเรียน 2205
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 รูและเขาใจแนวคิดในการใชนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
1.2 วิเคราะหระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณการเรียนรูได
1.3 ใชแหลงการเรียนรูในการออกแบบการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการเรียนรูในการออกแบบการเรียนรูได
1.6 ออกแบบ สราง นําไปใช ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรูได
1.7 ตระหนั ก ในความสํา คั ญ ของนวั ต กรรมที่ มี ต อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู แ ละ
มีแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เชื่อมโยง
สัมพันธกับกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการเรียนรูในปจจุบัน
2. เพื่อนําองคความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชประโยชนโดยการประยุกตใหเปนสวนหนึ่งของ
เนื้อหารายวิชา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สาระของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ศึกษาสื่อการเรียนรูรูปแบบตางๆ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายทางการเรียนรู วิธีการสืบคนขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใช รวมทั้ง
การวิเคราะห ออกแบบ สรางและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ไดแก การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการเผยแพรสื่อการเรียนรูที่ออกแบบฯ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
40-45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล

การฝกปฏิบตั ิงาน/
ภาคสนาม/
การฝกงาน
60-65 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
120 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรมและความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีทัศนคติทดี่ ีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
4. มีวินยั มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกประสบการณและกรณีตัวอยาง ระหวางการเรียนการสอน
2. อภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน
3. ใหนักศึกษาทํางานกลุม รวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา
3. ประเมินจากการตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
5. ประเมินจากแบบทดสอบ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางนวัตกรรมการเรียนรู
2. นักศึกษามีทักษะในการสืบคนจากแหลงการเรียนรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ
จัดระบบ การวิเคราะห ออกแบบ ผลิต นําไปใช ประเมิน ปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรูได
3. นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของนวัตกรรมที่มีตอการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู
และมีแรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรม
2.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยายและใหแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเปนรายบุคคล
2. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุมโดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและภาคสนาม
3. ใหนิสิต นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง จากประเด็นสอนในชั้นเรียน
4. ฝกปฏิบัติ ออกแบบ สรางนวัตกรรมเพือ่ การเรียนรู
5. รวมกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาของนักศึกษา
2. ประเมินจากการมีสว นรวม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากความรูและประสบการณ
3. ประเมินจากการออกแบบสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
4. ประเมินจากแบบทดสอบปลายภาคเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาทีต่ องพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
2. สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูทหี่ ลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค
4. สามารถนําความรู ไปเชื่อมโยงกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม
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3.2 วิธีการสอน
1. บรรยาย และอภิปราย การทํากรณีศึกษารวมกันในชัน้ เรียน
2. ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลีย่ นประสบการณและมีขอคิดเห็นรวมกัน
3. มองสาระของแนวคิดทฤษฎีเชื่อมโยงไปสูปญหาในพื้นที่
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลจากการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากประสิทธิผลของการนําเสนอรายงาน ผลงาน
3. แบบฝกปฏิบัติ แบบทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนเองในกลุม
ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
2. สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกของกลุม
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและจริยธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธกี ารสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมีปฎิสัมพันธระหวาง
บุคคลดวยการฝกปฏิบัติ
2. ฝกปฏิบัติ อภิปราย รายงานผลรวมกัน
3. สอดแทรกประสบการณและสถานการณปจจุบันในดาน คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
การเคารพสิทธิมนุษยชน ผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การมีมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม
ระหวางการเรียนการสอน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชัน้ เรียน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุม
3. ประเมินจากประสิทธิผลของงานที่ไดรบั มอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. สามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียน ไดอยางเหมาะสมและสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน ศึกษาคนควาดวยตนเอง ติดตอสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลในการอภิปรายหรือรายงาน และในชีวิตประจําวันได ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขที่เหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
1. ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอน และผูเกี่ยวของอื่นๆ
2. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารตามแหลงขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายและเหมาะสม
3. นําเสนอรายงานและอภิปรายสถานการณ โดยสงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมรวมกันในชั้นเรียน
4. จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตรและสถิติ
5. ใหนักศึกษาเขารวมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการดานนวัตกรรมการเรียนรู
5.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประสบการณและรายงานกลุม
3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่ออธิบาย อภิปราย และนําเสนอ
ผลงานไดอยางเหมาะสม
5. ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1

- ปฐมนิเทศ แนะนํา
ลักษณะวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การฝกปฏิบัติ
ตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผล
บทที่ 1 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- ความหมาย ลักษณะ
ขั้นตอนของนวัตกรรม
- ความสัมพันธระหวาง
นวัตกรรมกับเทคโนโลยี
- ความหมายนวัตกรรม
การศึกษา
- ความหมายเทคโนโลยี
การศึกษาและการเรียนรู
- นวัตกรรมการเรียนรู
- ความจําเปนของ
นวัตกรรมการศึกษา
- คุณคาและประโยชนของ
นวัตกรรมการศึกษา
- ประเภทของนวัตกรรม
- กรวยประสบการณ

7

1. แนะนําผูสอน
2. แนะนําลักษณะวิชา
วิธีการเรียน การสอน
การวัดและการประเมินผล
3. บรรยายประกอบสื่อ
การสอนเนื้อหาสาระบทที่ 1

อาจารยประจํากลุม

2

บทที่ 2 การวิเคราะหระบบ
การจัดการเรียนรู
- องคประกอบของระบบ
- คุณลักษณะที่ดีของระบบ
- การวิเคราะหระบบ
- การออกแบบการจัดการ
เรียนรูอิงเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลาง

4

1. การบรรยาย
2. แบงกลุมศึกษาคนควา
3. นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ซักถาม อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. ตัวอยางการใชสื่อพื้นฐาน

อาจารยประจํากลุม
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

บทที่ 3 การวิเคราะหปญหา
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนรู
- ความหมาย ของปญหา
- ประเภทของปญหา
- วิธีการแกปญหา
- การวิเคราะห SWOT
- คุณลักษณะของ
กระบวนการวิเคราะห
SWOT
- ความหมาย ประโยชน
PDCA
- ประเภทแผนงาน
- ปญหาการศึกษาไทย
- การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู

3

1. การบรรยาย
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
พรอมนําเสนอวิธีการแกปญหา
4. รวมกิจกรรมการฝกเคราะห
SWOT
5. อภิปรายเสนอแนะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การศึกษา
6. ศึกษาตัวอยางงานวิจัย
ในชั้นเรียน

อาจารยประจํากลุม

บทที่ 4 แหลงการเรียนรูและ
เครือขายการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แหลงการเรียนรู
- ประเภทแหลงการเรียนรู
- แหลงการเรียนรูตางๆ
ในสถานศึกษา
- เครือขายการเรียนรู
- องคประกอบพื้นฐานของ
ระบบสื่อสารขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส
- ประเภทของระบบ
เครือขาย
- การบริการขอมูล
ผานระบบเครือขายของ
มหาวิทยาลัย

7

1. การบรรยาย
2. การซักถาม
3. การนําเสนอแหลงการเรียนรู
ที่นาสนใจ
4. การศึกษาแหลงการเรียนรู
ในสถานที่จริง
5. การใชบริการขอมูลผาน
เครือขายของมหาวิทยาลัย
6. การฝกปฏิบัติในการสืบคน
ความรูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต
7. การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

อาจารยประจํากลุม

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

3

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

บทที่ 5 การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
- ความหมายการออกแบบ
และการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู
- ความสําคัญ
การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู
- การพิจารณานวัตกรรม
การเรียนรู
- กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู
- การออกแบบและผลิต
สื่อพื้นฐานจากวัสดุทองถิ่น
บทที่ 5 การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
- การสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-book)
บทที่ 5 การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
- พื้นฐานการออกแบบ
งานกราฟก
- การออกแบบงานกราฟก
บทที่ 5 การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
- หลักการพื้นฐานของ
คอมพิวเตอรชวยสอน
- กระบวนการออกแบบ
และพัฒนา
- การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
- การนําเสนอผลงาน
สอบปลายภาค

5-6

7-9

10-15

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

7

1. การบรรยาย
2. การซักถาม
3. การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
4. ตัวอยางชิ้นงาน
5. สาธิตและฝกปฏิบัติ
ออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐาน
จากวัสดุทองถิ่น

อาจารยประจํากลุม

14

1. ตัวอยางชิ้นงาน
2. สาธิตและฝกปฏิบัติ
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
3. โปรแกรมสราง e-book
1. ตัวอยางชิ้นงาน
2. สาธิตและฝกปฏิบัติ
การออกแบบงานกราฟก
3. โปรแกรมออกแบบกราฟก

อาจารยประจํากลุม

21

42

1. ตัวอยางชิ้นงาน
2. การสาธิตการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพรอมให
นักศึกษาลงมือปฏิบัติ
3. โปรแกรมออกแบบ CAI
4. นักศึกษานําเสนอชิ้นงาน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พรอมประเมินผล
สอบในตาราง

ผูสอน

อาจารยประจํากลุม

อาจารยประจํากลุม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1
2

3

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1

วิธีการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู การทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย และชิ้นงาน
สื่อพื้นฐาน
พฤติกรรมการเรียนรู และชิ้นงาน
อิเล็กทรอนิกส
- ชิ้นงานกราฟก
- ชิ้นงาน e-book
- ชิ้นงานบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI)
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

30 %

15

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

16

30 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พันพัชร ปนจินดา และคณะ. (2554). เอกสารประกอบการเรียนรู EDUC 104 นวัตกรรมแหงการเรียนรู.
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ : กวิภัส โอเอ.
3. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กิดานันท มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กิดานันท มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ.
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู. กรุเทพฯ: เสมาธรรม.
ชัยยงค พรหมวงศ. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หนวยที่ 1-8.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
โช สาลีฉัน. (2541). เทคโนโลยีพื้นฐานการสรางสื่อการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิคม ทาแดง, กอบกุล ปราบประชา และอํานวย เดชชัยศรี. (2545). เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู.
กรุงเทพฯ : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.
นิพนธ ศุขปรีดี. (2546). นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ.
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พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน). (2548). นวัตกรรมการเรียนรู. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสราง
การเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข.
วุฒิชัย ประสารสอย. (2543). บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน : นวัตกรรมเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ :
วี. เจ. พริ้นติ้ง.
ศรีสุดา จริยากุล. (2544). เอกสารชุดวิชาระบบการเรียนการสอน : Learning-Teaching System. หนวยที่ 8-15.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สราญ ปริสุทธิกุล. (2554). สรางสื่อมัลติมีเดียและ CAI ดวย Authorware 7 ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ :
ซิมพลิฟาย.
สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2549). มโนทัศนนวัตกรรมการศึกษา. แพร : เมื่อแพรการพิมพ.
อรนุช ลิมตศิริ. (2543). นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เอกวิทย แกวประดิษฐ. (2545). เทคโนโลยีการศึกษา : หลักการและแนวคิดสูปฏิบัติ. สงขลา : ภารกิจ
การผลิตเอกสารและตํารา กลุมงานสงเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมวิชาการ. (2544). ศัพทบัญญัติการศึกษา. กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพราว.
ถวัลย มาศจรัส. (2548). คูมือความคิดสรางสรรคในการจัดทํานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.
ทิพยวิมล กิตติวราพล. (2550).ชุดวิชาชีวิตกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี: Life Through Science and
Technology. หนวยที่ 1, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ฤดีมน ศรีสุพรรณ. (2543). สังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟก.
สํ า นั ก งานวิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน,
กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). แนวการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสมองของเด็ กปฐมวัย .
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สุพิทย กาญจนพันธุ. (2541). รวมศัพทเทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อัญชลี โพธิ์ทอง และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว. (2543). นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดใหนักศึกษา
เขาประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซตของระบบบริหารการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และการจัดประเมินผูสอนโดยใชแบบประเมินของคณะครุศาสตร
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน พิจารณาจากผลการการประเมิน ประเมิน ผูสอนและผลการเรียนของ
นักศึกษา การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและผูรวมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การประมวลความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา การประเมิ น การสอนของตนเองและสรุ ป ป ญ หา
อุป สรรค แนวทางแกไ ขเมื ่อ สิ ้น สุด การสอน เพื ่อ เปน ขอ มูล เบื ้อ งตน ในการปรับ ปรุง รายวิช า
ในภาคการศึกษาตอไป และปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษา
รุนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนชุ ดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการฝกปฏิบัติ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
ในวิ ช า การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนักศึกษาจากขอ 1 มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุงวิธี
การศึกษาคน ควา ดวยตนเอง และรู ปแบบของการศึกษานอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนํ าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมิ นการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็ นของ
นักศึกษา เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลใหตรงกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

