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ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย มะยุรีย พิทยาเสนีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

คําอธิบายรายวิชา

ความหมายของสื่อประสม อีเลิรนนิง การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูบ นเครือขายอินเทอรเน็ต
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนวิชานี้แลวมีความรู ทักษะและเจตคติ ดังตอไปนี้
1. บอกความหมายและความสําคัญของสื่อประสมได
2. บอกประเภทของสื่อประสมได
3. อธิบายถึงประโยชนของสื่อประสมได
4. อธิบายถึงคุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนได
5. อธิบายสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
6. บอกประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนได
7. บอกประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนได
8. อธิบายลักษณะสําคัญของบทเรียนออนไลนได
9. อธิบายองคประกอบของบทเรียนออนไลนได
10. บอกประโยชนของบทเรียนออนไลนได
11. บอกความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
12. อธิบายโครงสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
13. บอกประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกสได
14. นําทฤษฎีการเรียนรูมาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได
15. การวางแผนและการออกแบบเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรได
16. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนได
17. การพัฒนาบทเรียนออนไลนได
กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาหที่ 1-3
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
บทที่ 1 สื่อประสม
ความหมายของสื่อประสม
ความสําคัญของสื่อประสม
ประเภทของสื่อประสม
ประโยชนของสื่อประสม
บทที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่มาและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรชวยสอน
คุณลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอน
องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน

สัปดาหที่ 4-5
บทที่ 3 บทเรียนออนไลน
ความหมายของบทเรียนออนไลน
ลักษณะสําคัญของบทเรียนออนไลน
องคประกอบของบทเรียนออนไลน
ประโยชนของบทเรียนออนไลน
มิติการนําไปใชในการเรียนการสอน/การอบรม
มิติการนําไปใชเกี่ยวกับผูเรียน
บทที่ 4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
โปรแกรมที่นิยมใชสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ความแตกตางของหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับหนังสือทั่วไป

สวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน
ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 1-2

โครงสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 3-4

สัปดาหที่ 6-7
บทที่ 5 หลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ
การสอน
หลักการออกแบบการเรียนการสอน
ทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงสรางของสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
หลักการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียพื้นฐาน
บทที่ 6 การวางแผนและการออกแบบเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูดวย
คอมพิวเตอร
ขั้นการวิเคราะห
ขั้นการออกแบบ
ขั้นการพัฒนา
ขั้นการนําสื่อการสอนไปใช
ขั้นการประเมินผล
งานมอบหมายประจําสัปดาห : ใบงาน1
แบบฝกหัดประจําสัปดาห :ทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 5-6

สัปดาหที่ 7
สอบกลางภาค

สัปดาหที่ 8-11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สัปดาหที่ 12-15
การพัฒนาบทเรียนออนไลน

สัปดาหที่ 16
สงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สงงานบทเรียนออนไลน
สอบปลายภาค
เกณฑในการวัดผล
- คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน
งานเดี่ยว - ตรงตอเวลา กระตือรือรน มีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนในชั้นเรียน
- แบบฝกหัดประจําสัปดาห
- สอบกลางภาคเรียน
งานกลุม - บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
- บทเรียนออนไลน
- สอบปลายภาคเรียน

80 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
25 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน

เกณฑการประเมินผล
เกณฑการประเมินผล
85 – 100
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
ต่ํากวา 55

คาระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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