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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา ECE๓๔๑๔ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   ECE ๓๔๑๔ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Educational Information Technology for Early Childhood 

Teacher 
 

๒. จํานวนหนวยกิต   ๓ ( ๒ – ๒ – ๕ )  
       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต (๕ป)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 

 
๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา     รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร 
๔.๒ อาจารยผูสอน   รองศาสตราจารย  ดร.นันทิยา  นอยจันทร  

 
๕.  สถานท่ีติดตอ  คณะครุศาสตร / E – Mail : nuntiya.no@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒ /๒๕๕๙/  ชั้นปท่ี ๓ 
๖.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได ประมาณ ๗๐ คน  จํานวน ๒ หมูเรียน 

 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 
 
๘. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี 
 

 



 
66 

 

หนา | 66 

รายวชิา ECE 3414เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย     
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๙. สถานท่ีเรียน   คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุง   วันท่ี ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
(๑) เพ่ือใหนักศึกษารูและเขาใจเก่ียวกับความหมาย ความมุงหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับครูปฐมวัย 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดทําเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย 

  (๒) เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในการออกแบบ ทดลองใช เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
ปฐมวัย 
  (๓) เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมิน  
  (๔) ทํางานอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคุณคา 
และมีเจตคติท่ีดี 
 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 วัตถุประสงคในการพัฒนา  / ปรับปรุงเพ่ือใหนักศึกษา จุดประสงคหลักของการจัดการเรียนการ
สอนชุดวิชานี้ คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนครูดี ครูเกง มีสามารถความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเครือขาย ประเภทของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การสงเสริมพัฒนาการ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดการเรียนรูและการใชคอมพิวเตอร การประเมินทักษะการ
ใชคอมพิวเตอร 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 
    Educational Information Technology for Early Childhood Teacher 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาและคอมพิวเตอร ความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย ประเภทของ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสงเสริมพัฒนาการ เทคนิค
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การสอนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรูและการใชคอมพิวเตอร การประเมินทักษะการใชคอมพิวเตอร  
 Definition, significance, concepts, principles and theories of educational 
information technology and computer; basic knowledge of computer and networking 
equipment;  types of computer-assisted instructional materials; selection and 
implication of computer programs for  early children development; developing 
computer programs for early children; learning management and the use of computers; 
assessment of computer skills 

 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

2 ชั่วโมง/สัปดาห  
=30 ชั่วโมง 

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเปนกลุมและ

เฉพาะราย 

2 ชั่วโมง/สัปดาห 
=30ชั่วโมง 

5 ชั่วโมง/สัปดาห 
=75 ชั่วโมง 

 
 
๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการอยางนอย 3ชั่วโมง
ตอสัปดาหหรือเฉพาะรายท่ีตองการตามชองทางตอไปนี้ 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองท่ีหองพักอาจารยผูสอน  ชั้น ๓ อาคารสํานักงานคณบดี  คณะครุศาสตร 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทท่ีทํางาน / มือถือ  หมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๐  
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) nuntiya.no@ ssru.ac.th, 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน ( Facebook/Twitter/Line) Facebook: 
nun1964@hotmail.com 
 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร ( Internet/Webboard) www.teacher.ssru.ac.th/) 
nuntiya_no 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม สําหรับครูและ

มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท้ังทางการพูด การแสดงความคิดเห็น และการกระทํา สามารถจัดการและคิด
แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 
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ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม มีคุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความ
กลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

เปล่ียนเปนมีคุณธรรมจริยธรรมและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมดานความมี
วินัยการเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสาธารณะ และมีความสามารถการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
(๒) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย ไดแก มีความ

เมตตากรุณาและเห็นใจผูอ่ืน ใจกวาง เอ้ือเฟอ เสียสละ อดทน ขยัน ซ่ือสัตย ยุติธรรม สุภาพออนโยน มี
วินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมดวยจิตสาธารณะ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูปฐมวัย มี
ความกลาหาญทางจริยธรรม รวมท้ังการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

เปล่ียนเปนแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาปฐมวัยดาน
ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตย 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนาระหวางการเรียนการสอนทุกครั้ง 
(๒)  ปลูกฝงความมีวินัย ความรับผิดชอบ และ ความซ่ือสัตยจากการลงมือปฏิบัติ 
(๓)  การปฏิบัติตนอันเปนแบบอยางท่ีดีของอาจารยผูสอนและเพ่ือน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตความมีวินัย จากการเขาหองเรียนตรงตอเวลา และการปฏิบัติตามขอตกลง  

(๑.๑) 
(๒)  สังเกตความประพฤติการเปนแบบอยางครูท่ีดี  (๑.๑) 
(๓)  สังเกตการปฏิบัติโครงการ  (๑.๑) 
(๔)  สังเกตการสงชิ้นงานตรงตอเวลาและครบจํานวนตามท่ีกําหนด  (๑.๒) 
(๕)  สังเกตความซ่ือสัตยจากการตรวจผลงานการทํารายงาน ในชั้นเรียนและนอกชั้น

เรียน รวมท้ังการอางอิงผลงานของผูอ่ืน  (๑.๒) 
(๖) สังเกตความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (๑.๑) 

๒. ความรู 
    ๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 
๑) มีความรอบรูในดานเนื้อหาความรู หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของท้ัง

วิชาชีพครู และวิชาเอกอยางบูรณาการ สามารถบูรณาการขามศาสตรและบูรณาการกับโลกแหงความเปน
จริง 

เปล่ียนเปน มีความรอบรูในดาน ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
การเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

๒) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของความรูท่ีเก่ียวของกับศาสตรการศึกษา 
สามารถประมวลความรู รวบรวมงานวิจัย นําเสนอผล การวจิัย ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของ
งานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู 
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เปล่ียนเปน มีความสามารถในประมวลความรูจากการรวบรวมงานวิจัย เพ่ือเปนแนวทาง
ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สงัเคราะห และประเมินคาองคความรูท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยและนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน การออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

เปล่ียนเปน มีความสามารถในการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
สําหรับครูปฐมวัย 

๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห และประเมินคาองคความรู  และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ 

เปล่ียนเปน  ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครู
ปฐมวัย 

  ๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยาย  
(๒)  การอภิปราย การวิเคราะห จากการศึกษาคนควาดวยตนเองและกลุม 
(๓)  การรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  ๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) วัดความรูโดยการสอบขอเขียน (๒.๑) 
(๒)  ตรวจรายงานการคนควางานวิจัยการทําชิ้นงาน (๒.๒) 

      ๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

เปล่ียนเปน  สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ
และแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

 (๒)  สามารถคิดแกปญหาท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไข
ไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 

เปล่ียนเปน  มีความเปนผูนําในการคิดพัฒนานวัตกรรมดานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

 (๓)  มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพและวิชาเอกอยางมีนวัตกรรม 

เปล่ียนเปน  มีความเปนผูนําในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครู
ปฐมวัย 
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๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยาย  
(๒)  กระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห  
(๓)  การผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตความสามารถในการเลือกขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครู

ปฐมวัย(๓.๑) 
   (๒)  มีความเปนผูนําในการคิดพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย

อยางสรางสรรค(๓.๒) 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
  (๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน เอาใจใสในการรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม 
เปล่ียนเปน มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
 (๒)  มีทักษะดานมนุษยสัมพันธและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความ

รับผิดชอบ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
และสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

เปล่ียนเปน มีมนุษยสัมพันธ 
 (๓)  มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี สามารถบริหารจัดการภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสวนรวม มีความสัมพันธระหวางกลุมและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
เปล่ียนเปน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ วิธีการสอน 
(๑) วิธีสอนแบบรวมมือโดยทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ เชน การรายงาน การอภิปราย  

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางวุฒิอารมณและสังคมอยางเหมาะสมในการรับฟง 

ผลการประเมินและการใหขอเสนอแนะจากผูสอนและเพ่ือน (๔.๑) 
(๒) สังเกตจากพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนผลสําเร็จการทํางานกลุม (๔.๒) 
(๓)  สังเกตจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสังเกต

และสัมภาษณสมาชิกกลุมเก่ียวกับความรวมมือในการทํางานกลุม(๔.๓) 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 (๑)  มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารดานการศึกษา วิชาชีพ และขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวของกับเด็กปฐมวัย ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียน 
อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 
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 (๒)  มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล  แปลความหมายและ
การเลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

เปล่ียนเปน เลือกใชขอมูลสารสนเทศอยางเหมาะสม ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการ
สืบคนขอมูลและจัดการขอมูลอยางเปนระบบ 

 (๓)  มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 

 เปล่ียนเปน สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับ 
๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) การใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากเว็บไซดผูสอน และเว็บไซดท่ีเก่ียวของ  
(๒)  การจัดทํารายงานและนําเสนอขอมูลจากการคนควาสืบคนขอมูลจาก Internet และ 

Website ฐานขอมูลตางๆ 
(๓)  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
                 (๑) ตรวจผลงาน(๕.๒) 
       (๒)  สังเกตผลงานการจัดทําเอกสาร (๕.๓) 
๖. ดานการจัดการเรียนรู 

๖.๑ ความรูท่ีตองพัฒนา 
 (๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัยท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ  (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ  (Non-formal) และรูปแบบ
ไมเปนทางการ (Informal)  

เปล่ียนเปน มีความสามารถ ในการวางแผนการเรียนรู การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอด 
  (๒)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย และสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานกับเด็กปฐมวัยท้ังเด็กวัยทารก เด็กวัยเตาะแตะ และเด็กระดับ
ประถมศึกษาตอนตน รวมถึงเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 (๓)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัยอยาง
บูรณาการ โดยสามารถนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

เปล่ียนเปนมีความสามารถการเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเหมาะสมตาม
ชาวงอายุและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

๖.๒ วิธีการสอน 
      (๑) ฝกปฏิบัติจริงในการออกแบบ วางแผนการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 

                (๒) สอนโดยการบรรยาย สาธิต การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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๖.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ตรวจผลงานการออกแบบ วางแผนการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ  

ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช 

๑ ๑.ปฐมนิเทศทํา 
ขอตกลงระหวางเรียน 

๔ ๑. เอกสาร มคอ.๓ แนะนําชุดวิชา 

๒-๓ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสําหรับครู
ปฐมวัย 
๑.ความหมาย ขอบขาย 
ความสําคัญและ
พัฒนาการ 
๒.นโยบายท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาของ
ประเทศไทย 
๓.โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย 
๔.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษากับการ
เรียนรู 

๘ ๑.แนะนํารายวิชาและข้ันตอนการเรียนการสอน 
๒.ทดสอบผูเรียนกอนเรียน 
๓.การวิเคราะหผูเรียน 
๔.บรรยายเนื้อหา แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 

วิเคราะห อภิปรายสรุป 
๕.แบงกลุมเพ่ือไปศึกษาคนควา เพ่ิมเติมตามหัวขอท่ี

มอบหมาย จากหอสมุด แหลงสืบคนขอมูล 
อินเทอรเน็ตหรือ แหลงเรียนรู อ่ืนๆนําสงท่ีเว็บไซต
รายวิชา หรือซีดีรอม  
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช 

๔-๕ ๑. แนวคิดท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ใชแหลงการเรียนรูและ
เครือขาย การเรียนรู สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ในก
ออกแบบการเรียนการสอน
ได 

๘ ๑. บรรยาย ถามตอบ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 
วิเคราะหและอภิปรายสรุป 
๒. ใหศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากหอสมุดและแหลงสืบคน
ขอมูลอินเทอรเน็ตหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
๓. แบงกลุมวางแผนการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

๖-๗ 
 

๑. แนวคิดในการนํา
เทคโนโลยีไปใชเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูและ
การ จัดการความรู 
๒. การเลือกสื่อการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู
และสามารถออกแบบการ
เรียนการสอน อยางเปน
ระบบ 

๘ ๑.บรรยาย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห 
อภิปรายสรุป 

๒.แบงกลุมศึกษาคนควาตามหัวขอของสาระการเรียนรู
และจัดทํารายงานอิเล็กทรอนิกส 

๓.นําเสนอความกาวหนาของโครงงานกลุมครั้งท่ี ๑ 

๘ สอบกลางภาค ๔ สอบภาคทฤษฎี 

๙-๑๑ ๑. การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส 
๑.๑ เทคโนโลยีการ 
ศึกษาในการออกแบบ
ระบบการสอน 
๑.๒ การเรียนการสอน
บนเว็บ 
๑.๓ องคประกอบการ
เรียนการสอนบนเว็บ 
๑.๔.อีเลิรนนิง 

๑๒ ๑. บรรยาย ถามตอบ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 
วิเคราะหและอภิปรายสรุป 
๒. แบงกลุมเพ่ือฝกการวิเคราะหการออกแบบการเรียน
การสอนบนเว็บ 
๓. นําเสนอความกาวหนาของโครงงานกลุมครั้งท่ี ๒ 
๔. นําเสนอความกาวหนาของโครงงานกลุมครั้งท่ี ๓ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช 

๑๒-๑๓ ระบบการเรียนการ
สอนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
ประสบการณการ
เรียนรู 

๘ ๑. บรรยาย ถามตอบ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น 
วิเคราะหและอภิปรายสรุป 
๒. แบงกลุมเพ่ือทวนสอบการออกแบบการเรียนการ
สอนบนเว็บ 
๓. นําเสนอความกาวหนาของโครงงานกลุมครั้งท่ี ๔ 
 

๑๔-๑๖ สอบปฏิบัติ 
 

๘ สอบปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ สอบภาคทฤษฎี 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน กําหนดการ 
ประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 

สัดสวน 
ของการ

ประเมินผล 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
(๑.๑, ๑.๒) 

ประเมินจาก 
(๑)  สังเกตความมีวินัย จากการเขาหองเรียนตรงตอ
เวลา และการปฏิบัติตามขอตกลง  (๑.๑) 
(๒)  สังเกตความประพฤติการเปนแบบอยางครูท่ีดี  
(๑.๑) 
(๓)  สังเกตการปฏิบัติโครงการ  (๑.๑) 
(๔)  สังเกตการสงชิ้นงานตรงตอเวลาและครบจํานวน
ตามท่ีกําหนด  (๑.๒) 
(๕)  สังเกตความซ่ือสัตยจากการตรวจผลงานการทํา
รายงาน ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมท้ังการ
อางอิงผลงานของผูอ่ืน  (๑.๒) 
(๖) สังเกตความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
(๑.๑) 

 
ทุกสัปดาห 

 
๑๐ 
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ความรูและความ
เขาใจ 
(๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 
๒.๔) 

ประเมินผลจาก  
 (๑) วัดความรูโดยการสอบขอเขียน (๒.๑) 
(๒)  ตรวจรายงานการคนควางานวิจัยการทําชิ้นงาน 
(๒.๒) 
 

 
๙, ๑๗ 

๒ 
๑๒ 

๑๕ - ๑๖ 

 
๒๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

ทักษะทางปญญา 
(๓.๑. ๓.๒) 
 

ประเมินผลจาก 
 (๑) สังเกตความสามารถในการเลือกขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย(๓.๑) 
 (๒)  มีความเปนผูนําในการคิดพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย อยาง
สรางสรรค(๓.๒) 

 
๗ 
 

๑๓,๑๔ 

 
๕ 
 

๑๐ 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
(๔.๑, ๔.๒, ๔.๓) 

ประเมินผลจาก 
(๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางวุฒิอารมณ
และสังคมอยางเหมาะสมในการรับฟง ผลการประเมิน
และการใหขอเสนอแนะจากผูสอนและเพ่ือน (๔.๑) 
(๒) สังเกตจากพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน
ผลสําเร็จการทํางานกลุม (๔.๒) 
(๓)  สังเกตจากความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยสังเกตและสัมภาษณ
สมาชิกกลุมเก่ียวกับความรวมมือในการทํางานกลุม
(๔.๓) 

 
๑๕-๑๖ 

 
๑๐ 

 

ความรูและทักษะ
การวิเคราะห 
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (-) 

ประเมินผลจาก 
(๑) ตรวจผลงาน(๕.๒) 
(๒)  สังเกตผลงานการจัดทําเอกสาร (๕.๓) 
 
 

 
๑ 
 
 

๑๓ 

 
๒.๕ 

 
 

๒.๕ 
ทักษะการจัดการ
เรียนรู 
(๖.๑, ๖.๓) 

ประเมินผลจาก 
(๑) ตรวจผลงานการออกแบบ วางแผนการจัด
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 
๑๓-๑๔ 
๑๕ - ๑๖
และนอก
เวลาเรียน 

 
๑๐ 

 
๒๐ 
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๓.  เกณฑการประเมินผล 

      การคิดคาคะแนนใชเกณฑของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนน คารอยละ 

A ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๓.๗๕ ๘๒–๘๕ 
B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘–๘๑ 
B ด ี ๓.๐๐ ๗๔–๗๗ 
B- คอนขางดี ๒.๗๕ ๗๐–๗๓ 
C+ ปานกลางคอนขางดี ๒.๕๐ ๖๖–๖๙ 
C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒–๖๕ 
C- ปานกลางคอนขางออน ๑.๗๕ ๕๘–๖๑ 
D+ คอนขางออน ๑.๕๐ ๕๔–๕๗ 
D ออน ๑.๐๐ ๕๐–๕๓ 
D- ออนมาก ๐.๗๕ ๔๖-๔๙ 
F ตก ๐.๐๐ ๐–๔๕ 

 
 

หมวดท่ี๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

ภาษาไทย 

กิดานันท มะลิทอง. (2536).เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. เอดิสัน เพรส โพรดักส. 

_______________. (2548).เทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการศึกษา. อรุณการพิมพ. 

_______________. (2540).เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_______________. (2544).ส่ือการสอนและฝกอบรม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

_______________.(2548).ไอซีทีเพ่ือการศึกษา. อรุณการพิมพ. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธืการ.(2545) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช.โรงพิมพ
ครุสภาลาดพราว. 
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จันทรเพ็ญ เช้ือพานิช.(2549).นวัตกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษา.คณะครุ
ศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ใจทิพย ณ สงขลา.(2550).วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส.ศูนยตําราและ
เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง.(2541).คอมพิวเตอรชวยสอน.วงศกมล โปรดักช่ัน 

_______________.(2545). Designing e-learning: หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพ่ือ
การเรียนการสอน. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
สื่อการเรียนอ่ืน ๆ  

(๑) เอกสารสิ่งพิมพเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. 
(๒) เอกสารสิ่งพิมพเก่ียวกับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(๓) เว็บไซดของสถานศึกษาปฐมวัย 
(๔) เว็บไซดการศึกษาตางประเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. 
(๕) รานจําหนายหนังสือและสื่อการเรียนรูเทคโนโลยี 

 
หมวดท่ี๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑. ประเมินผลจากการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาของกลุม 

ผลการวัดและประเมินช้ินงานของกลุม โดยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูเรียนรวมกัน
กําหนดประเด็นการวัด และรวมกันประเมินผล 

๒. ประเมินจากจํานวนครั้งของผูเรียนท่ีเขาช้ันเรียนและการมีสวนรวมในการแลกเปล่ียน
เรียนรูในหัวขอการเรียนรูรวมกันในแตละสัปดาห ตามแนวการสอนท่ีกําหนดรวมกัน
ระหวางผูเรียนและผูรับผิดชอบรายวิชาในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน 

๓. ประเมินจากแบบทดสอบปลายภาคเรียน ท่ีวัดและประเมินการบูรณาการความรู ในการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา โดยใชกรณีศึกษา 

 



 
78 

 

หนา | 78 

รายวชิา ECE 3414เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย     

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
๑. ตรวจสอบหลักฐานหรือรองรอยของชิ้นงาน ผลการคนควาขอมูล ตรงตามท่ีผูรับผิดชอบรายวิชาตกลง
รวมกันกับผูเรียนหรือไม 
 ๒ . ตรวจสอบรายงานการนําเสนอผลการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาไปใชจริง โดย
นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการกลุมในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษาไดอยางครบถวนสมบูรณแสดงถึงความรูท่ีนักศึกษาบูรณาการจากการศึกษาเนื้อหาและฝก
ปฏิบัติในรายวิชานี้ 
 ๓ . วิเคราะหเนื้อหาผลการสะทอนคิดรายสัปดาหของนักศึกษาและผูรับผิดชอบรายวิชา วาพบ
ปญหาอุปสรรค และควรแกไขขอบกพรองนั้นอยางไรตอไป 
 

๓.การปรับปรุงการสอน 

 ใชวิธีการปรับปรุงการสอน เชน โดยการวิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย โดยใชขอมูลปญหาการวิจัยจากผลวิเคราะหเนื้อหา
ผลการสะทอนคิดรายสัปดาหของนักศึกษาและผูรับผิดชอบรายวิชา 

๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

 กระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชาไดแก 

 ๑ .การทวนสอบจากคะแนนขอสอบอัตนัยปลายภาคเรียน และในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนการศึกษา โดยใชกรณีศึกษา ท่ีปรากฏรองรอบหลักฐาน  

๕. การดําเนินการทบกวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 การทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา ทําไดโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินจากขอ ๑มาวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือสาเหตุของปญหา และทดลองการสอนโดยนําทฤษฎี
การเรียนรูท่ีเหมาะสมเขามาชวยแกไขปญหา 
 
 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๗๙ 
รายวชิา ECE ๓๔๑๔ เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครูปฐมวัย  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย  

 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 
 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความ สัมพันธ
ระหวางบุคคลแะความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 3๓ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๓ 
ECE๓๔๑๔ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษาสําหรับครู
ปฐมวัย 

 
 

 
○ 

  

 
○ 

 
○ 

  ○    

 
○ 

    ○ 

 

**ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 


