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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา ETC๓๕๐๒ รายวิชา การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   ETC๓๕๐๒ 

¶ ชื่อรายวิชาภาษาไทย การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
         ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Project Development in Educationlal Technology and Computer 
 

๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ หน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา            อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา/อ.วัชระ  สังโขบล 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา/อ.วัชระ สงัโขบล 

 
๕.  สถานที่ติดต่อ    สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓     ชั้นปีที่ ๓ (๐๐๑/๐๐๒) สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี)  -ไม่ม-ี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) -ไม่ม-ี 
 
๙. สถานที่เรียน    คณะครุศาสตร ์
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุง     พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้ 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการทาโครงการ
สอนด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม รู้จักการทางานร่วมกับผู้อ่ืน เน้นการศึกษาค้นคว้าตัวตนเอง การ
วางแผนงาน คิด วิเคราะห์ การสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรู้จักจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดข้ึน
จากการทางานร่วมกัน  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อปรับเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดในการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการแก้ปัญหา 

การศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและมีความเป็นไปได้ การเขียนโครงงานเพ่ือเสนออนุมัติ วาง
แผนการท าโครงงาน วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาภายใต้โครงงานที่ออกแบบ การด าเนินงานโครงงาน สรุป 
อภิปรายผล และน าเสนอโครงงาน 

Concept of project preparation Computer for education Analysis of computer problems to solve 
problems. Study the information to find a solution that is both principle and feasible. Writing a project 
for approval Planning a project Plan and design a solution under the project design. Project 
implementation, discussion, results and project presentation. 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕ ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

 

๓๐ ๔๕ ช่ัวโมง 
 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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 (ผู้รับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุ้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘-๑๘๙-๐๔๒๒๓ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) sudarat.sr@ssru.ac.th 
   

 
หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
            (๑) คุณธรรมจริยธรรม วินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ  ศีล 5 พรหมวิหาร 4 

          ๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) สอดแทรกเรื่อง 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยัง่ยืน และเนน้ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ชุมชน 
สังคมส่วนรวมและโลก 

(๒)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงการมีเมตตากรุณา มีจิต
สาธารณะ และความเสียสละ 

(๓)  การมอบหมายงานและก าหนดส่งงาน ความรับผิดชอบในการท างาน ตรงต่อเวลา 
(๔)  การท างานเปน็ทีม  ท างานกลุ่ม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกต 
(๒)  การตรวจผลงาน 
(๓)  ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
                  (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องการศึกษาและวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ และยังมีความรอบรู้ในด้านเนื้อหาความรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการศึกษาปรัชญาการศึกษวิชาชีพครูและความเป็นครู ส าหรับครูสอนเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์จิตวิทยาที่ใช้ในการสอนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ออกแบบและ  การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์และเชื่องโยงของเนื้อหาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิเตอร์ในแต่ระดับชั้น  การจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

         (๒) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาและวิชาชีพครู ไปใช้ในการด ารงชีวิต และประกอบ
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา สามารถ
ประมวลความรู้ รวบรวมงานวิจัย น าเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 

         (๓) สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดชั้นเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา การวัดและประเมิน การวิจัย การจัดการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ในระดั บประถมศึกษาและ

mailto:sudarat.sr@ssru.ac.th
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มัธยมศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ 
การวัดและประเมินผลการศึกษาส าหรับครูสอนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การวิจัยทางการศึกษาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิเตอร์ การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

        (๔) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
ผู้เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ      

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑)  วิธีการบรรยาย (Lecture) 
(๒)  วิธีการสาธิต (Demonstration) 
(๓)  วิธีการอภิปราย (Discussion) 
(๔)  วิธีการใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) 
(๕)  วิธีการสอนแบบโครงงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกต 
(๓)  การตรวจแบบฝึกหัด 
(๔)  การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
(๕)  การรายงานและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
(๖)  ประเมินผลจากโครงงาน 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             (๑) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การเสนอทางออก และการแก้ไขปัญหา และสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อน น าเสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์  

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยาย (Lecture) 
(๒)  การท ากิจกรรมกลุ่ม 
(๓)  การอภิปรายแสดงความคดิเห็น 
(๔)  การสืบคน้และน าเสนอข้อมูล 
(๕)  การสาธิตวิธีการปฏบิัต ิ
(๖)  การปฏิบัติการสร้างสื่อออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 
(๗) การท าโครงงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกต 
(๓)  การตรวจแบบฝึกหัด และผลงานจากการปฏิบัต ิ
(๔)  การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 
(๕)  การรายงานและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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(๖)  ประเมินผลจากการท าโครงงาน 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
                 (๑) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ ในการปฏิบัติงานครู  มีความไวในการรับความรู้สึกของ
ผู้เรียนเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
     (๒) มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนโดยเอาใจใส่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่างเป็นรายบุคคล รวมถึงมีทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
       (๓) มีความเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี สามารถบริหารจัดการภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑)  การบรรยาย (Lecture) 
(๒)  การท ากิจกรรมกลุ่ม 
(๓)  การอภิปรายแสดงความคดิเห็น 
(๔)  การสืบคน้และน าเสนอข้อมูล 
(๕)  การท าโครงงาน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การสังเกต 
(๒)  การท างานและร่วมอภิปรายกลุ่ม 
(๓)  การรายงานและน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
(๔)  ประเมินผลจากการท าโครงงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

                     (๑) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่
เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ สามารถสื่อสารกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 
 ๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย (Lecture) 
(๒)  การสาธิต (Demonstration) 
(๓)  ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
(๔)  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาท าโครงงาน/โครงการ/รายงาน

เพ่ือน าเสนอผลงานโดยเน้นความส าคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
(๕)  การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงาน 
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(๒)  วัดและประเมินจากผลการสืบค้น ผลงาน และน าเสนอผลงาน/รายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมจากการปฏิบัติงาน 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

๑-๒ ปฐมนิเทศการเรียน  
 

   ๘ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๓ ประเภทของโครงงาน  
 

๔ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๔ การออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 

๔ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๕ บทบาทครูผู้สอนที่สาคัญในขั้นตอนการ
ออกแบบการเรียนรู้ 

๔ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๖-๗ กิจกรรมของการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 

๘ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๘ ความหมายและคุณค่าของการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์  

๔ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๙-๑๐ การวางแผนการเขียนโครงงานการสอน
คอมพิวเตอร์  

๘ - น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๑๑ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์  
 

๔ - น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๑๒ ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์  
 

๔ - น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๑๓-๑๔ น าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ๘ - บรรยาย/การสาธติ/กรณีศึกษา 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๑๕-๑๖ น าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ๘ - น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
- ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 

อ.ดร.สุดารัตน์ ศรีมา 

๑๗ สอบปลายภาค    
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้หัวข้อย่อยแตล่ะหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
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ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
๑.๑ สังเกตและตรวจสอบจากการเข้าชั้นเรียน, ส่งงาน

ตรงเวลา, การให้ความร่วมมือกลุ่ม 
ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๒.๑ การทดสอบกลางภาค 
การทดสอบปลายภาค 

๘ 
๑๗ 

๒๐% 

๓.๑ ชิ้นงานเดี่ยว 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

๔๐% 

๔.๑ ชิ้นงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 
 

๓๐% 

 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  กิดานันท์ มะลิทอง. (๒๕๔๘). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. อรุณการพิมพ์  
๒) จินตวีร์  คล้ายสังข์. (๒๕๕๔). หลักการออกแบบเว็บไซต์ทางการศึกษา: ทฤษฏีสู่การปฏบิัต.ิ พิมพ์ครั้งที่  ๑. กรุงเทพฯ : 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
              - 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
           ๑) สุมาลี  ชัยเจริญ. (๒๕๕๗). การออกแบบการสอน: หลักการ ทฤษฏี สู่การปฏบิัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. ขอนแก่น : สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
           ๒) คณาจารย์ภาควชิาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยสารคาม

และบรรณารักษ์และนักวิชาการประจ าส านักวิทยบริการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. (๒๕๔๐). เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า = Informational technology for inquiry study. พิมพ์คร้ังที่ ๑. 
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - นักศึกษาตอบแบบสอบถาม 
     - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

- ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
- ประเมินผลจากชิ้นงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 
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- ประเมินผลจากการท าโครงงาน 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นต้น) 

- การท าโครงการวิจัย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น 
       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวชิาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

- ทวนสอบจากคะแนนสอบย่อยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้ 
- ทวนสอบจากคะแนนสอบปลายภาคเรียนเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้ 

 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสิทธิผลรายวิชา จัดให้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

                    - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี ตามข้อเสนอแนะ 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๙ 

EDS4201 รายวิชา การออกแบบและผลิตส่ือการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

 
ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.

คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
  

ETC๓๕๐๒       การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยี                   

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 


