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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา ครุศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
 Innovation and Information Technology for Education 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร พ.ศ. 2560  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 60/10 อาจารย์ สหะ พุกศิรวิงศ์ชัย 

กลุ่ม 60/11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี ศรีเอีย่ม
สะอาด 

กลุ่ม 60/12 ดร. นพดล ผู้มีจรรยา 

กลุ่ม 60/13 ดร. นพดล ผู้มีจรรยา 

กลุ่ม 60/7 ดร. ศลัยพงศ์ วิชัยดิษฐ 

กลุ่ม 60/8 ดร. ศลัยพงศ์ วิชัยดิษฐ 

กลุ่ม 60/9 ดร. ศลัยพงศ์ วิชัยดิษฐ 

กลุ่ม 60/99 อาจารย์ ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศร ี
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5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

 ก.ค.2560  

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 

1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎี ของเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนได้ 
3. เลือกใช้ และบ ารุงรักษาสื่อการเรยีนการสอนได้ 
4. การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได ้
5. อธิบายสภาพปญัหาทางการศึกษาของประเทศไทยและการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
6. ตระหนักถึงความส าคญัของนวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ 

7.  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 น าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเรื่องหลักการผลติ การเลือก และการใช้สื่อการเรียนการสอน  

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 
 

          ความส าคัญ ประเภท หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การ
ประยุกต์ใช้ การประเมิน และการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา การฝึกปฏิบตัิการออกแบบ การผลิต การใช้และการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจดัการเรยีนรู้และพัฒนาผูเ้รียน 

            
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
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24 ช่ัวโมง  36 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์    

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความ
พอเพียง  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. กิจกรรม  1. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ครู  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครอูย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบสามารถ
วิเคราะหป์ัญหา  

1. การบรรยาย 
2. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 
2. การสอบปลายภาค  

 

2.ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

1. การบรรยาย  1. การสอบปลายภาค  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีความเข้าใจเกีย่วกับความก้าวหน้า
ของวิชาชีพครู  

1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  1. การน าเสนอปากเปล่า  

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

2.พัฒนาองค์ความรู้ที่เน้น
กระบวนการวิจยัและการมสี่วนร่วมใน
บริบทการศึกษา  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนาผู้เรียนและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียน
การสอนและผูเ้รียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อ
ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.รับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพครู  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะการสื่อสารทั้งการพดู การ
ฟัง การอ่าน การแปล และการ
เขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอ
ในช้ันเรียน  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

2.มีทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

3.มีทักษะการน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัด  การเรียน การสอน การวัด
ประเมินผล การบรหิารจดัการช้ัน
เรียน การบันทึกและรายงานผล  การ
จัดการเรียนการสอน และการวิจยัในช้ัน
เรียน  

1. การบรรยาย  1. การสอบปลายภาค  

 

2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การ
บริหารจดัการช้ันเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนการ
สอน และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันา
ศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

1. การฝึกปฏิบตัิ (Practice)  1. การสอบปลายภาค  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอน การประเมินผล การบริหาร
จัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงาน
ผลการจัดการเรยีนการสอน และการ
วิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

1. การบรรยาย  1. การสอบปลายภาค  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 
    ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ
ของนวัตกรรม 
ความส าคญัของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

2  2. ประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนวัตกรรมการศึกษา 
2.1 การแบ่งประเภทของเทคโนโลยี
การศึกษาตามแนวคิดของนัก
การศึกษาต่างๆ 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

3  2.2 สื่อการศึกษา 
     2.2.1 สื่อการศึกษาประเภทวัสด ุ
    2.2.2 สื่อการศึกษาประเภท
อุปกรณ ์
    2.2.3 สื่อการศึกษาประเภทวิธกีาร 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice) 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

ป้ายนิเทศ 
การเขียน
ตัวอักษร 
เว็บไซต์ทาง
การศึกษา 
  

1. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

4  2.3 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
2.3.1 อินเทอร์เน็ต 
2.3.2 เว็บเพื่อการศึกษา 
  

2  2  1. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

รายงานและ
Power Point  

1. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

5  2.3.3 การศึกษาทางไกล 
2.3.4 สื่อหลายมติ ิ
  

2  2  1. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

รายงานและ
Power Point   

1. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
2. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
3. การสอบ
ปลายภาค  

6  3. การประยุกต์ใช้และการวเิคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและ

2  2  1. การ
บรรยาย 

1. เอกสาร
ประกอบการ

-  1. การ
ประเมินการ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  3.1 ด้านการน าไปใช้ 
  3.2 การบูรณาการ 
  

2. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

สอน 
2. Power 
Point  

วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

7  4. หลักการเลือก การออกแบบ การ
ผลิต การใช้ การประเมิน การ
ปรับปรุง เทคโนโลยีและนวตักรรม
การศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

8  4.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สื่อฯ 
4.2.1 การสื่อสารการศึกษา 
4.2.2 การเรียนรู ้
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

9  4.2.3 วิธีระบบ 
4.2.4 การเรียนรู้ทางทัศนะ 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

10  4.2.5 หลักการเลือกสื่อการเรียนการ
สอน 
4.2.6 หลักการประเมิน 
4.2.7 การบ ารุงรักษา 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

11  5. การออกแบบ การผลติ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 ตัวอย่าง 
5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.2.1 การวิเคราะห ์
5.2.2 การออกแบบ 
5.2.3 การพัฒนา 
5.2.4. การน าไปใช้ 
5.2.5 การประเมิน 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  

12  . การออกแบบ การผลิต การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(ตอ่) 
5.1 ตัวอย่าง 
5.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.2.1 การวิเคราะห ์
5.2.2 การออกแบบ 
5.2.3 การพัฒนา 
5.2.4. การน าไปใช้ 
5.2.5 การประเมิน 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การสรุป
ประเด็น
ส าคัญ หรือ
การน าเสนอ
ผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. Power 
Point  

-  1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
2. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

13  เสนอโครงการและ แนวทางการ
ด าเนินงานสร้างนวัตกรรมฯ  

0  4  1. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. Power 
Point  

รายละเอียด
โครงการสร้าง
นวัตกรรมฯ  

1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

14  รายงานความก้าวหน้าการผลิต
นวัตกรรมฯ  

0  4  1. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

1. Power 
Point  

การน าเสนอ
ความก้าวหน้า
การผลิต
นวัตกรรมฯ  

1. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน  

15  น าเสนอผลงานนวัตกรรมฯที่สมบรูณ์  0  4  1. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

  สื่อนวัตกรรมฯ  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

 
รวม 24.00 36.00 

    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  -  0.00  0.00  

2  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

3-5,14-15  60.00  60.00  

3  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-15  10.00  10.00  

4  การสอบปลายภาค  -  30.00  30.00  
  

รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 
เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา,สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2555 
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2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ  

 -  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  

 

1. ธีรศักดิ์  อัครบวร. นิทรรศการและการจัดแสดง. กรุงบเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2545. 

2. ยืน ภู่วรวรรณและสมชาย น าประเสริฐชัย. ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546. 

3. กิดานันท์  มลิทอง. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 

4. จริยา  เหนียนเฉลย. เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 2546. 

 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 -  แบบประเมินผู้สอน   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีนทั้งด้าน ความรู้  ทักษะ และคณุธรรมจรยิธรรม 

-  การแสดงความคดิเห็นของนักศกึษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

-  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกจิกรรมจัดเตรยีมตัวอย่าง และผลงานให้นักศึกษา
ได้อภิปรายร่วมกันเพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

 -  สอดแทรกเนื้อหาให้นักศึกษาตระหนักในบทบาทของการเป็นครทูี่ดีหรือในบทบาทของการเป็นผู้ทีจ่ัดการเรียนรู้โดยน าความรู้ทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 -  

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 

 1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้
เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรบัปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
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