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รายวิชา 1133502  การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 รหัสวิชา (ชื่อวิชาภาษาไทย) 1133502  การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา 

    (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) Creativity  and  Production  of  Educational  Media 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3  หนวยกิต (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 3.1  หลักสูตร  

  ครุศาสตรบัณฑิต 

 3.2  ประเภทของรายวิชา  

  สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

  4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  อ.ดร.ดรุณี   โกเมนเอก 

 4.2  อาจารยผูสอน  

  อ.ดร.ดรุณี   โกเมนเอก 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี  1/2557  ชั้นปท่ี  4 

6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) 

 1131103  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  (ถามี) 

 ............................................................................................................................................... 

8. สถานท่ีเรียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 วันท่ี  -   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2549 
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หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา(วัตถุประสงคการเรียนรู) 

 ผูเรียนสามารถ  

  1.  อธิบายความหมายของงานสรางสรรค  ความคิดสรางสรรค  งานประดิษฐและ  

                                สื่อการศึกษาไดถูกตอง 

  2.  อธิบายประเภทสื่อการศึกษาไดถูกตอง  

  3.  อธิบายหลักการออกแบบ   การผลิตและการใชสื่อฯ  ไดถูกตอง  

  4.  นําเทคนิคการออกแบบและการผลิตสื่อฯ มาใชในการผลิตสื่อการศึกษาท่ีชวย  

                                 พัฒนาการคิดได  1  อยาง 

  5.  นําเสนอสื่อฯ  ท่ีผลิตหนาชั้นเรียนพรอมปรับปรุงแกไข  

  6.  เขียนคูมือการผลิตและการใชสื่อฯ  ไดถูกตอง 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูเก่ียวกับการผลิตสื่อในลักษณะสรางสรรคและพัฒนาทักษะการคิด 

และสามารถนําความรูดังกลาวไปใชในการผลิตสื่อสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู

ของผูเรียน 

 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ  การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

ประเภทตาง  ๆ  เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหาการนําสื่อสรางสรรค

หรืองานประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา  ฝกออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  28 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษา   

 

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย   

ฝกปฏิบัติ 32 ชั่วโมง การศึกษาดวยตนเอง   

5  ชั่วโมงตอสปัดาห   
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3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

     รายบุคคล 

     -  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห   

เฉพาะรายท่ีตองการ 

 

 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา  

  พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูล

สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตย โดยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

  -  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

  -  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

  -  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 

  -  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

  -  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

  -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2  วิธีการสอน  

  -  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการ

ใช โดยมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

  -  อภิปรายกลุม 

  -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 

 1.3  วิธีการประเมินผล 

  -  พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา  

  -  มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม  

  -  ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

  -  ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2.  ความรู (ตรงกับในมคอ.2) 
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 2.1  ความรูท่ีตองไดรับ  

    มีความรู เบื้องตนเก่ียวกับการสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา  หลักการออกแบบ  

การผลิต  การใชสื่อฯ  การวางแผน  และการผลิตสื่อ  การจัดทําคูมือการผลิตและการใชสื่อฯ การฝก

ปฏิบัติการผลิตสื่อสรางสรรคท่ีชวยพัฒนาทักษะการคิด 

 2.2  วิธีการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (Active  Learning) ประกอบดวย 

  1.  การแลกเปลี่ยนประสบการณ  

  2.  การนําเสนอความรู 

  3.  การสรางองคความรู  

  4. การฝกปฏิบัติ  การประยุกตใช  

  โดยประกอบดวยการบรรยาย  การอภิปราย  การทํางานกลุม  การนําเสนอรายงาน  การมอบหมาย

ใหศึกษาคนควาและนําเสนอโดยใชสื่อเทคโนโลยี  การฝ ึłกปฏิบัติผลิตสื่อฯ 

 2.3  วิธีการประเมินผล 

  -การนําเสนอ รายงานจากการศึกษาคนคว łาตามหัวขอท่ีกําหนด 

  -ผลงานสื่อฯ สรางสรรคพรอมคูมือการผลิตและการใชสื่อฯ  

  -การนําเสนอสื่อฯ ท่ีผลิตข้ึน  

  -สอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปญญา 

 3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

  พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค 

 3.2  วิธีการสอน 

  -  การวิเคราะหกรณีศึกษา (ตัวอยางสื่อฯ) 

  -  อภิปรายกลุม 

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผลิตสื่อฯและนําเสนอ

ผลการศึกษา  

  -  การมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําสื่อฯท่ีใชเทคนิคในการพัฒนาการคิดและนําเสนอ  

 3.3  วิธีการประเมินผล 

  -ประเมินจากผลงานการสรางสื่อฯ สรางสรรค 

  -สอบปลายภาคโดยเนนขอสอบท่ีมีการคิดวิเคราะห  

 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
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  -  พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

  -  พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 

  -  พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหครบถวน

ตามกําหนดเวลา 

 4.2  วิธีการสอน 

  -  จัดกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรุปข łอมูล 

  -  มอบหมายงานกลุม และรายบุคคล   

  -  การนําเสนอรายงานและผลงานสื่อสรางสรรคฯ 

 4.3  วิธีการประเมินผล 

  -  ประเมินจากรายงานและผลงานสื่อสรางสรรค 

  -  ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานกลุม 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       

  -  ทักษะในการสื่อสารท้ังการพูด  การฟง  การแปล  การเขียนโดยการทํารายงานและ

นําเสนอหนาชั้นเรียน 

  -  พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  

  -  ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ  และสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 5.2  วิธีการสอน       

  -  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 

และทํารายงาน โดยการอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

  -  นําเสนอโดยใชรูปแบบและสื่อฯเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

 5.3  วิธีการประเมินผล 

  -  การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

  -  การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5  แผนการจัดการเรียนรูสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

1 -ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

สื่อการศึกษา 

-ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การสรางสรรคและ

ประดิษฐสื่อการศึกษา 

4  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม และสรุปเปน

องคความรู นําเสนอองคความรูหนาชั้นเรียน 

-บรรยายสรุปดวยสื่อ Power  Point 

สื่อ Power  

Point 

ผลการสรุปองค

ความรูจากการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูในกลุม 

การสังเกตุ 

2 หลักการออกแบบ   การ

ผลิต  และการใช

สื่อการศึกษา  

4 -ศึกษาคนควาและนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนดวยสื่อ 

Power  Point 

สื่อ Power  

Point 

รายงานรูปเลม

และการนําเสนอ

ดวยสื่อ 

Power  Point 

ประเมินจาก

รายงานรูปเลม

และการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

3-4 เทคนิคท่ีชวยพัฒนาทักษะ

การคิด 

-  การใชคําถาม 

-  แผนภูมิความคิด 

8 -ศึกษาคนควา และนําเสนอ รายงานหนาชั้นเรียนดวยสื่อ

Power Point 

 

สื่อ Power  

Point 

รายงานรูปเลม

และการนําเสนอ

ดวยสื่อ 

Power  Point 

ประเมินจาก

รายงานรูปเลม

และการนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 
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สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน

คาบ 
กิจกรรมการเรียนรู  

ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

5 การศึกษาสื่อท่ีมีเทคนิค

นาสนใจ 

4 -ศึกษาคนควา 

-อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม 

นําเสนอหนาชั้นเรียนดวยสื่อPower Point 

สื่อ Power  

Point 

-ตัวอยางสื่อฯ 

-รายงาน 

-สื่อ 

Power  Point 

- 

6-7 บทเรียนสําเร็จรูปและชุด

การเรียนการสอน 

8 -ศึกษาใบความรูพรอมตัวอยางและสรุป 

-นําเสนอองคความรูหนาชั้นเรียน 

-บรรยายสรุปดวย Power  Point 

-ใบความรู 

-ตัวอยางสื่อฯ 

-สื่อ Power  

Point 

ผลการสรุปองค

ความรู 

การสังเกต 

8 การออกแบบ และ

วางแผนการผลิตสื่อฯ  

4 -อภิปรายกลุมและนําเสนอรายละเอียดของสื่อท่ีจะผลิต

หนาชั้นเรียน (เรื่อง  หัวขอยอย ระดับผูเรียน 

วัตถุประสงค   ชนิดของสื่อท่ีจะผลิต) 

-สื่อ Power  

Point 

-ตัวอยางสื่อฯ 

รายละเอียดของ

สื่อฯท่ีจะผลิต 

ประกอบดวย 

เรื่อง  หัวขอยอย 

ระดับผูเรียน 

วัตถุประสงค 

ชนิดของสื่อท่ีจะ

ผลิต 

- 
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สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู ภาระงาน/

ผลงาน/ช้ินงาน 

การประเมินผล

การเรียนรู 

9 สอบกลางภาค      

10-14 การผลิตสื่อและการจัดทํา

คูมือการผลิตและการใช

สื่อฯ 

20 -ศึกษาคนควาเก่ียวกับชนิดของสื่อฯท่ีจะผลิตและนําเสนอ

หนาชั้นเรียน 

-ดําเนินการผลิตสื่อฯ พรอมคูมือฯ 

 สื่อท่ีผลิตพรอม

คูมือฯ 

ประเมินจากการ

นําเสนอหนาชั้น

เรียน 

15-16 การนําเสนอสื่อฯสมบูรณ 

เพ่ือประเมินและปรับปรงุ 

8 -นําเสนอสื่อสรางสรรคท่ีสมบูรณหนาชั้นเรียน 

-อภิปรายแสดงความคิดเห็นพรอมเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

แกไข 

สื่อสรางสรรคท่ี

ผลิตข้ึน  

สื่อสรางสรรค

พรอมคูมือฯ 

ประเมินจากการ

นําเสนอสื่อฯ 

และคุณภาพสื่อฯ 

17 สอบปลายภาค      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

การ

ประเมิน 

งานท่ีจะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาห 

ท่ีกําหนด 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

(1) -  สอบปลายภาค 17 30 คะแนน 

(2) การเขาชั้นเรียน /การมีสวนรวมและแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดเทอม 5  คะแนน 

(3) การนําเสนอสื่อท่ีมีเทคนิคนาสนใจ 5 5  คะแนน 

(4) การทํารายงานและนําเสนอรายงานโดยใชสื่อ 

Power  Point 

3-4 20  คะแนน 

(5) การนําเสนอความกาวหนาของการผลิตสื่อ 

และการนําเสนอสื่อฯ ท่ีเสร็จสมบูรณ 

10-14 10  คะแนน 

(6) ผลงานสื่อสรางสรรคฯ พรอมคูมือการผลิต

และการใช 

16 30  คะแนน 

 

เกณฑการประเมินผล 

       85 % ข้ึนไป   ระดับคะแนน   A  65  -  69   %  ระดับคะแนน   C   

                80  -  84  %  ระดับคะแนน   B+  60  -  64   %  ระดับคะแนน   D+ 

                75  -  79  %  ระดับคะแนน   B  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D 

              70 -  74  %  ระดับคะแนน      C+  ต่ํากวา 55 %  ระดับคะแนน   E 

 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลัก 

 1.  การพัฒนาการคิด  พิมพครั้งท่ี  2   ของ รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารจ, 2541 

 2.  เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมของ  รศ.ดร.กิดานันท มลิทอง , 2548 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ……………………………………………………………………………………………... 

………..……………………………………………………………………………………………... 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

เว็บไซตท่ีเก่ียวกับการสรางสื่อการเรียนการสอนและการสรางสรรค 

 



มคอ.3 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 

 -  การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 -  การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียน 

 -  แบบประเมินผูสอน  

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวัง

จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

 -  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธกีารใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

-  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูท่ีกวางข้ึน 

 

 10 



มคอ.3 

 

 

 11 


