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4.3 ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพระนครไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาบังคับหมวดวิชาครู
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ตอนเรียนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร วัฒนะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี สมบูรณ
อาจารย ดร.จินดา วิทยา
ตอนเรียนที่ 2
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล อนันต
ตอนเรียนที่ 3
รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ วงศรักษา
อาจารย ดร.พรรณี จีระพันธ
ตอนเรียนที่ 4
รองศาสตราจารย ดร.วัชรา หาญไพฑูรย
อาจารย ดร.ปรารถนา หิรัญรักษ
ตอนเรียนที่ 5
รองศาสตราจารย ดร.กัญญา แวววาว
อาจารย ดร.มงคล อุทัย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาตน/ชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2552
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู
7. วิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กุมภาพันธ 2552

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให นิสิ ต มี ความรู ความเขาใจเกี่ย วกับความหมาย หลักการ แนวคิด องคประกอบและ
ประเภทของหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.2 เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.3 เพื่อใหนิสิตสามารถวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับตางๆ
1.4 เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใช
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูและเขาใจการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชหลักสูตร
และแผนการจัดการศึกษาของชาติ

หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
หลั กการ ความสําคั ญและองค ประกอบของหลักสูต ร ประเภทหลั กสู ต ร แนวคิดในการพัฒ นา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และ
การนําหลักสูตรไปใช แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
3 ชั่วโมง/สัปดาห

-

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นิ สิ ต เป น
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห วันจันทร เวลา 13.00 – 14.00 น.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ และความมีน้ําใจ
การปฏิบัตติ นอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน
1.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้ เรียน และนอกชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
ความรู เ รื่ อ งหลั ก การ ความสํา คัญ และองค ป ระกอบของหลั ก สู ต ร ประเภทหลัก สูต รระดั บ
ทองถิ่น แนวคิดในการพัฒ นาหลัก สูต ร หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช
2551 หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน
2.2 วิธีการสอน
การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูแบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย
2.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การคนควา และการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
คิดสะทอน (reflective thinking) คิดวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูจากการ
วิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสูตร
3.2 วิธีการสอน
ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห การทําแฟม
วิเคราะหขาวตลอดภาคการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3

มคอ 3

3.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุม และ
นําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผลการวิเคราะหขาวทุกสัปดาห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ ความรวมมืออยาง
สรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทํา
กิจกรรมกลุมและการทํารายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ใชภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคน วิเคราะหและ
จัดการขอมูลอยางเปนระบบและถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูลจากหนังสือ
เอกสาร และอินเตอรเน็ต
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล นิสิตมีสวนรวมในการ
เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
มอบหมายรายงานกลุม

ผูสอน
คณาจารยประจํากลุม
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
2
การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติ
ความเปนมา ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย
3
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ
แนวคิด และศัพทที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร
4
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร และ
ประเภทของหลักสูตร
5
กระบวนการและพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร
6
การวิเคราะหหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย
7-8
ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร
9
สอบกลางภาค
10
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ:
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทย
วิทยากร บรรยายเรื่อง
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จํานวน*
(ชั่วโมง)
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช
บรรยาย
ตัวอยาง
หลักสูครแกนกลาง

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

บรรยาย

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3

อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน

คณาจารยประจํากลุม

3
3

ผูสอน

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

วิทยากร
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน*
ที่
(ชัว่ โมง)
3
11
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตร
3
ระดับทองถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา”
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101
อาคาร 3
การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น
3
12
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
13
3
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
โครงสรางหลักสูตร การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
3
14
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา:
15
3
หนวยการเรียนรู
3
16-17 การนําเสนอผลงานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
สอบปลายภาค
18
3
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการ
ผูสอน
สอนและสื่อที่ใช
บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม
บรรยาย

วิทยากร

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม

การอภิปรายและนําเสนอ คณาจารยประจํากลุม
รายงานจากการคนควา
การนําเสนอรายงานกลุม คณาจารยประจํากลุม
การสอบ

คณาจารยประจํากลุม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู*

กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาหที่)
1 – 16

สัดสวนของ
การประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
10
และนอกชั้นเรียน
2
ความรู
รายงานกลุม
50
10 – 15
10 – 15
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
9
การสอบกลางภาค
18
การสอบปลายภาค
1 - 17
20
3
ทักษะทางปญญา
การคนควาดวยตนเอง
การอภิปราย
4
ทักษะความสัมพันธระหวาง นําเสนอรายงาน
10
16 – 17
บุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกตพฤติกรรม
รายงานกลุม
5
ทักษะการวิเคราะห
นําเสนอรายงาน
10
16 – 17
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ธํารง บัวศรี. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณ
การพิมพ. สงัด อุทรานันท. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: มิตรสยามการ
พิมพ.
Tanner, D. and Tanner, L.N. (1975). Curriculum development: theory into practice.
2nd ed. New York: Macmillan.
Tyler, R.W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of
Chicago Press.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. คณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค.
วิชัย ประเสริฐวุฒิเชช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น. วารสารวิชาการ 2(9) : 16-22.
วิชาการ, กรม. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรม
วิชาการ.
ศึ ก ษาธิ ก าร , กระทรวง. (2544). หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544.
กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
อุดม เชยกีวงศ. (2545). หลักสูตรทองถิ่น: ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพบรรณกิจ.
ภาษาอังกฤษ
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of educational objectives : the classification of educational
goals. New York: D. McKay.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิชาการ, กรม. (2543). แนวทางการนํามาตรฐานหลักสูตรไปสูการออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพมหานคร: คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย
1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.1 กลยุทธการมีสวนรวม
2.1.1 ผูสอนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
2.1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค
2.2 กลยุทธการประเมินยอนกลับ
ผูสอนมีสวนในการสะทอนความคิดเห็นตอผลการประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3.3 กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนใหเหมาะสม
และนาสนใจ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพื่อทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพื่อออกขอสอบรวมกับการพัฒนา
ขอสอบเพื่อใหไดมาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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