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รายละเอียดของรายวิ ชา ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและรายชื่อวิ ชา
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED 513 Innovation and Education Technology in Education
2. จานวนหน่ วยกิ ต
2(1 – 2 – 3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
อาจารย์ ดร. รุง่ ฟ้า จันท์จารุภรณ์
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 / ปี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisite) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 มกราคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 สามารถวิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
1.3 สามารถนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการสื่อสารทางการศึกษา
1.4 สามารถเลือกสรรความรูแ้ ละข้อมูลข่าวสารจากแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ได้
1.5 สามารถออกแบบ สร้าง นาไปใช้ และประเมินผลสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิ ชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนา และการประเมินผล สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การ
วิเคราะห์ปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียนการสอน สารวจ รวบรวม และประยุกต์ใช้แหล่ง
การเรียนรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นชุมชน ตลอดจนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการเรียนรูแ้ ละเครือข่ายการ
เรียนรู้ การจัดทาโครงงาน ออกแบบ และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผูเ้ รียน
สิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

2 ชัวโมง
่
/ สัปดาห์
30 ชัวโมง
่
/ ภาคเรียน
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3. ความรับผิดชอบหลัก / ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 1

คุณธรรม
จริ ยธรรม

รายวิ ชา

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

ด้านที่ 3
ด้านที่ 2

ความรู้

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิ ดชอบ

ด้านที่ 5

ทักษะการ
วิ เคราะห์
เชิ งตัวเลขการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านที่ 6

ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้

(1) (2) (1) (2) (1) (2)

(1)

(2)

(1) (2) (3) (1) (2)

●  ●  ● 

●



●  ●  

4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 19 – 905
อีเมล์ rungfa@g.swu.ac.th และ rungfajan@yahoo.com

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
1.2 วิธกี ารสอน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
มีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชานามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย กรณีศกึ ษา การศึกษาดูงาน การเรียนรูจ้ ากสถาการณ์จริง มีการฝึกปฏิบตั ิ
ทัง้ งานเดีย่ วและงานกลุ่ม ฝึกปฏิบตั กิ าร ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทัง้ นาเสนอรายงานหน้าชัน้ เรียน
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2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินผลจากการนาเสนอหน้าชัน้ เรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากชิน้ งานและรายงานการศึกษาค้นคว้าของนิสติ
- ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา
- มีความรูใ้ นการจัดการบริบทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- วิเคราะห์ผลงานวิชาการ งานวิจยั และพัฒนาแนวความคิดใหม่โดยบูรณาการให้สมั พันธ์
กับองค์ความรูเ้ ดิม
- มีความคิดริเริม่ และสามารถวินิจฉัยปญั หาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพได้
- วางแผนและดาเนินโครงการวิชาการ หรืองานวิจยั ด้วยตนเองทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสังคมและ
วิชาชีพ
3.2 วิธกี ารสอน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการระดมสมอง อภิปราย สะท้อนความคิด การคิดวิเคราะห์ การทา
โครงงาน การฝึกพัฒนา การเลือกใช้ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากกระบวนการกลุ่ม การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การสร้างสรรค์ผลงานสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดาเนินงานด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีพฒ
ั นาการการเรียนรูท้ างวิชาการและ
วิชาชีพของตนเองได้
- มีภาวะผูน้ าและปรับตัวเข้ากับสถาการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาส
4.2 วิธกี ารสอน
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และมีการจัด
กิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ ทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชัน้ เรียน และประเมินจากผลการทา
กิจกรรมกลุ่มและการทารายงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
- สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ การวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ ในวงการวิชาการ
วิชาชีพ และชุมชน
5.2 วิธกี ารสอน
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะการสื่อสาร การจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นให้ผเู้ รียนใช้
สารสนเทศทีห่ ลากหลายในการสืบค้นข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานบุคคลและกลุ่ม
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งพัฒนา
6.2 วิธกี ารสอน
6.3 วิธกี ารประเมินผล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียนการรสอน
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
แนะนารายวิชา
3
การบรรยาย การอภิปราย และ อาจารย์ ดร.
แนะนาการเรียน
การศึกษาด้วยตนเอง
รุง่ ฟ้า
ข้อตกลงในการเรียน
จันท์จารุภรณ์
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
3
การบรรยาย การอภิปราย และ อาจารย์ ดร.
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ.
การศึกษาด้วยตนเอง
รุง่ ฟ้า
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
จันท์จารุภรณ์
กระทาผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
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สัปดาห์ที่

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียนการรสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

8

สอบกลางภาค

3

9

การสังเกตการใช้ส่อื การ
เรียนการสอน

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

10

แหล่งการเรียนรูแ้ ละ
เครือข่ายการเรียนรู้

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

11

สื่อการเรียนการสอนและ
การเขียนโครงการ

3

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

12

การนาเสนอโครงการผลิต
สื่อการเรียนการสอน

3

การนาเสนอและอภิปราย

13

ปฏิบตั ผิ ลิตสื่อการเรียน
การสอน

3

การศึกษาด้วยตนเอง การฝึก
ปฏิบตั โิ ดยนิสติ

14

นาเสนอผลการพัฒนา

3

การนาเสนอและอภิปราย

อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.

3

4

5–7

หัวข้อ / รายละเอียด
และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, พืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา และ
นวัตกรรมการศึกษา
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15

โครงการและการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
ทวนสอบ สรุปความรู้

3

16

การบรรยาย การอภิปราย และ
การศึกษาด้วยตนเอง

รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ ดร.
รุง่ ฟ้า
จันท์จารุภรณ์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมิ นการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ

2

ความรู้ ทักษะทางปญั ญา
และทักษะการวิเคราะห์

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4

ความรู้

วิ ธีการประเมิ น
การตรงต่อเวลาในการเข้า
ชัน้ เรียน การส่งงานที่
ได้รบั มอบหมาย การเข้า
ร่วมกิจกรรม
ประเมินจากงาน และ
ชิน้ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประเมินจากพฤติกรรมใน
การเรียน
ประเมินผลจากการ
นาเสนอรายบุคคลและ
กลุ่ม ชิน้ งานและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าของนิสติ
และการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษา
ประเมินผลจากการ
อภิปราย การติดต่อสื่อสาร
ในระบบออนไลน์ การ
นาเสนองานรายบุคคลและ
กลุ่ม
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิ น
ประเมิ นผล
ตลอดภาค
10%
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

8, 16

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
กิดานันท์ มลิทอง. (2536). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรส
โพรดักส์.
_________ . (2540). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_________ . (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2535). สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฯ. กรุงเทพฯ: วิสุทธิพฒ
ั นา
ชม ภูมภิ าค. (2523). เทคโนโลยีการสอนและการศึกษา. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
เปรือ่ ง กุมทุ . (2519). การวิจยั สื่อและนวัตกรรมการสอน. ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารินทร์ รัศมีพรหม. (2542). การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน. ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสาเนา.
สุรชัย สิกขาบัณฑิต. (2525). การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
อรพรรณ พรสีมา. (2530). เทคโนโลยีทางการสอน. กรุงเทพฯ: โอเอส พริน้ ติง้ เฮ้าส์.
อรพันธุ์ ประสิทธิรตั น์ (2528). พืน้ ฐานเทคโนโลยีในการศึกษา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. นนทบุร:ี โรงพิมพ์
สถานสงเคราะห์ปากเกร็ด.
อรุณ รักธรรม. (2525). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่: การบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิชย์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
AECT. (1979). Educational Technology: A Glossary of Terms. Washington DC: Association
for Educational Communication and Technology.
Balthory, Zoltan. “Introductory Address: Teaching Aids as Means of Modernization in
Pedagogy”, Educational Media International Vol,32 No.1, March 1995, 5 – 6.
Dick, Walter And Carey, Lou. (2005). The Systematic Design of Instruction 5th ed. New
York. Longmans.
Gagne’, Robert M. (1970). The Condition of Learning. 2nded, New York: Holt, Rinehart and
Winston.
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ของคณะศึกษาศาสตร์
1.2 ให้นิสติ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ของคณะศึกษาศาสตร์
2.2 จัดประชุมระดมความคิดจากอาจารย์ในภาควิชา
2.3 ผลการเรียนของนิสติ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดประชุมระดมความคิดจากคณาจารย์ผสู้ อน
3.2 สังเกตการสอนของผูร้ ว่ มสอน
3.3 ผลการเรียนของนิสติ
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
4.1 ประชุมคณาจารย์ผสู้ อนเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสติ
4.2 ก่อนการสอนกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกับการพัฒนา
ข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
นาผลทีไ่ ด้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสติ การประชุมสัมนา นามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า
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