
 

๑ 

 

มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย      ศรทศ ๑๑๐ บทน าเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   SIET 110 Introduction to Education Technology 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
     (ชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า/สัปดาห์) 
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร  เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. โสภิตา  สุวุฒโฑ 
      

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปีท่ี ๑ (ปีการศึกษา ๒๕๖๐) 
 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไม่มี 
     (Pre-requisite)    
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไม่มี 
      (Co-requisite)    
 
๘. สถานที่เรียน สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุง ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
  



 

๒ 

 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา การรู้ดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 

สื่อการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิบัติงาน 
น าเสนอผลงานโดยอ้างอิงข้อมูลท่ีน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมผู้ผลิตสื่อ สื่อสารมวลชน กฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิผู้ป่วย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQFและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการและบทบาทของเทคโนโลยีต่อการศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตสื่อขั้นพ้ืนฐาน และเตรียมพร้อมส าหรับการผลิตสื่อแขนงต่างๆ ของสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
หมวดที่ ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการศึกษา การรู้ดิจิทัล ทฤษฎีการสื่อสารและการเรียนรู้ หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 

วิเคราะห์แนวโน้มและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา ประเภทของสื่อและการเลือกใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน 
กระบวนการออกแบบผลิต และประเมินผลสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณการปฏิบัติงานด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาทาง
การแพทย์ สื่อสารมวลชน และน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

Introduction to technology affecting education, Digital Literacy. Theories of communication and learning. 
Psychology principles of learning. Analysis of tendencies and evolutions of educational technology. Types of media, 
and the selection of audiovisual media for instruction. Processes of design, production, and evaluation in instructional 
media, focusing on legal principles, computer related crime, copyright regulations and intellectual property law, 
patient rights, code of ethics for medical education technology media, mass communication ethics, and exchanges 
knowledge in classroom. 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๑๕ ๐ ๓๐ ๔๕ 

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

 

 

 

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8:act-that-the-rule-about-computer-year-2550&catid=3:media-law&Itemid=7
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8:act-that-the-rule-about-computer-year-2550&catid=3:media-law&Itemid=7
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8:act-that-the-rule-about-computer-year-2550&catid=3:media-law&Itemid=7
http://www.infosec.gov.hk/english/crime/crime.html


 

๓ 

 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และทักษะเสริมอื่นๆ ที่คาดหวังของรายวิชา 
  ๑.๑  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

๑.  สามารถแสดงออกซ่ึงการเคารพในลิขสิทธิ์ผลงาน โดยไม่คัดลอกแนวคิดหรือผลงานของผู้อื่น และอ้างอิงข้อมูลท่ีน ามาใช้ได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาได้ถูกต้อง 
๓. สามารถใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๔. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาหรือแนวทาง

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
๕.  สามารถน าเสนอผลงานไดอ้ย่างเป็นขั้นตอน  

  ๑.๒  พฤติกรรมและทักษะเสริมอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา 
๑.  เคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของหลักสูตร การเข้าเรียน การส่งผลงาน และแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบต่อ

งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นหรือค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อรวบรวม ประเมินข้อมูลท่ีเหมาะสม และติดตาม

องค์ความรู้ใหมท่ี่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมอย่างมีภาวะผู้น า มีจรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของสมาชิกในทีมและแบ่งหน้าท่ีการ

ท างานในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลและจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

  



 

๔ 

 

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

คาบ หัวข้อ / กิจกรรม 
จ านวน ชม. 

อาจารย์ 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑ - แนวคิด บทบาท และหลักการของเทคโนโลยีการศึกษา 
- แนวโนมและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๒ การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 
๓ กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรม

สื่อสารมวลชน และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา  
๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๔ หลักจริยธรรม สิทธิผู้ป่วยกับการปฏิบัติงานด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์  
 

๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๕ - สื่อการเรียนการสอน 
- ประเภท และบทบาทของสื่อในกระบวนการเรียนการสอน 

๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๖ การใชสื่อ โสตทัศนูปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการดูแลรักษา ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๗ - หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
- หลักการทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๘ หลักการออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๙ หลักการและทฤษฎีทางการสื่อสาร และโสตทัศนะ ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๐ สอบกลางภาค 

๑๑ การออกแบบสื่อเพื่อการน าเสนอ ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๒ กระบวนการ และเทคนิค การออกแบบ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๓ กระบวนการ และเทคนิค การออกแบบ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๔ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 

๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๕ การใช้ส่ือการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพส่ือ ๑ ๒ อ.ดร. โสภิตา 

๑๖ สื่อสมัยใหมและทรัพยากรการเรียนรู้ ๑ ๒ วิทยากร 

๑๗ การน าเสนอผลงานการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา - - อ.ดร. โสภิตา 

 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัดส่วนของการประเมินผล 

การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน/การส่งงานตามก าหนด ๑๐% 

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีการอ้างอิงถูกต้อง ๕% 

ผลงานรายบุคคล ๒๐% 

ผลงานกลุ่ม ๓๕% 

การน าเสนอ ๑๐% 

สอบข้อเขียน ๒๐% 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้น รวบรวมข้อมูลและติดตามองค์ความรู้ใหม่ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

พฤติกรรมการท างานร่วมกัน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 
  

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8:act-that-the-rule-about-computer-year-2550&catid=3:media-law&Itemid=7


 

๕ 

 

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (๒๕๔๙). เทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพ.กรุงเทพฯ: สินทวีการพิมพ์.  
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (๒๕๕๔). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
การ์เรย์โนลด์ส. (๒๕๕๗). พรีเซนเทชั่นเซน ปรับปรุงงานน าเสนอด้วยหลักการและเทคนิคการออกแบบที่เรียบง่าย.กรุงเทพฯ: ขวัญข้าว. 
โชติกา ภาษีผล. (๒๕๕๙).การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เสาวณีย์  สิกขาบัณฑิต. (๒๕๒๘). เทคโนโลยีทางการศึกษา.กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 - 
 
  



 

๖ 

 

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความตรงต่อเวลา 
 การแต่งกาย บุคลิกภาพ 
 ค าพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  
 การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน 
 ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ 
 แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อท่ีสอน 
 จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา 
 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน 

๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปน้ี 
 ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาน้ี 
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ 
๒.๒ ให้คณะกรรมการหลักสูตรประเมินการสอนในประเด็นต่อไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 
 ผลผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่าง ๆ  

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลักสูตรฯ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการแจ้งผลการประเมินการสอนและผลการเรียนของนักศึกษาแก่

คณาจารย์  และก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน  พร้อมกับหา
แนวทางในการแก้ไขและวางแผนปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
หลักสูตรฯ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา จากคะแนนการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้น 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะขอความคิดเห็นจากอาจารย์ท่ีร่วมสอน รวมท้ังพิจารณาสรุปผลการ

ประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อก าหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ท้ังเนื้อหา ล าดับการ
สอน วิธีการสอนและการประเมินผล 


