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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา…EDC1104..รายวิชา..การพัฒนาหลักสูตร..... 

สาขาวิชา..ทุกสาขาวิชา......คณะ/วิทยาลัย…ครุศาสตร=........มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา....๒....ป<การศึกษา.…๒๕๖๔...... 

 
หมวดท่ี๑ขEอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื+อรายวชิา   
รหสัวิชา   EDC1104 
ชื*อรายวิชาภาษาไทย การพฒันาหลกัสูตร 
ชื*อรายวิชาภาษาองักฤษ Curriculum Development 

 
๒. จํานวนหน่วยกติ   ….๓(๒-๒-๕)....  
       
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
๓.๑  หลกัสูตร       …ครุศาสตรบณัฑิตทุกสาขาวิชา......... 
๓.๒ ประเภทของรายวชิา    …หมวดวิชาเฉพาะดา้น............ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  อาจารย ์ดร. ดวงกมล จงเจริญ  
๔.๒  อาจารยผ์ูส้อน   อาจารย ์ดร. ดวงกมล จงเจริญ 
     อาจารยดิ์ษิรา ผางสง่า 
 
๕.  สถานที+ติดต่อ   หอ้ง.๑๑๓๕../ E – Mail....duangkamol.ch@ssru.ac.th................. 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัOนปีที+เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที*   ......๒/๒๕๖๔......  ชัVนปีที* ...๑........ 
๖.๒ จาํนวนผูเ้รียนที*ลงทะเบียนเรียน.......๘๙......คน  ......๓..... หมู่เรียน 

 
๗. รายวชิาที+ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถา้มี) …....................ไม่มี........................................... 
 
๘. รายวชิาที+ต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites)(ถา้มี) …....................ไม่มี.......................................... 
 
๙. สถานที+เรียน  อาคารคณะครุศาสตร์   
 
๑๐.วนัที+จัดทําหรือปรับปรุง   วนัที*....๑.....เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. ...๒๕๖๔... 
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รายละเอยีดของรายวชิาครัOงล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุMงหมายและวัตถุประสงคS 
 

๑. จุดมุAงหมายของรายวิชา 
  เพื่อพัฒนาความรูH ความเขHาใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห=หลักสูตร กระบวนการในการ
จัดทำหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใชH  แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใชHในการ
ปรับปรุง นอกจากนี้ผูHเรียนสามารถนำหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรในแต\ละยุค/ สมัยมาใชHในการออกแบบ
และการเติมประสบการณ=ใหHกับผูHเรียนเกิดการเรียนรูHอย\างมีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๑. เพื่อเชื่อมโยงหลักการและแนวคิดการในการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร หลักปฏิบัติที่ดีในการวิเคราะห=หลักสูตร กระบวนการใน
การจัดทำหลักสูตรที่สอดคลHองกับบริบทสังคมไทย/สถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและแบบอื่น ๆ  การนำ
หลักสูตรไปใชH  ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใชHในการปรับปรุง 
     ๒. เพ่ือผลิตนักศึกษาครูที่มีสมรรถนะดHานการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรใหHเปfนไปตามความตHองการของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และความตHองการของสังคม/ประเทศชาติท่ีตHองการครูดี ครูเก\งและครูมืออาชีพท่ีมีประสิทธิภาพตามการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศไทยยุค ๔.๐ 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) .. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคลHองกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใชH และประเมินหลักสูตร โดย ประยุกต=ใชHความรูHพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการ

ของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนา หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวขHอง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใชH การประเมินหลักสูตร 

ปlญหาและแนวโนHมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหHเปfนผูHมีความรอบรูH ทันสมัย และทันต\อการเปล่ียนแปลง 

 
  (ภาษาอ ังกฤษ) . .  Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major 

related to school and community context, implement and evaluate curriculum through application of curriculum 

basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of curriculum 
development in educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic 

education curriculum, school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, 

problems and trends in curriculum development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep 

up with changes  
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๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชQตAอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝ6กปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝ6กงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาดAวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

- บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาหA 
๓๐ ชั่วโมง 

- ฝDกปฏิบัติในหHองเรียน ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาหA  
๓๐ ชั่วโมง 

-  ๕ ชั่วโมง/สัปดาหA 
๗๕ 

 

 
๓. จำนวนช่ัวโมงตAอสัปดาหGท่ีอาจารยGใหQคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกAนักศึกษาเปUนรายบุคคล 
 (ผูHรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขHอมูล   ตัวอย\างเช\น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห0) 
 ๓.๑ ปรึกษาดHวยตนเองท่ีหHองพักอาจารย=ผูHสอน  หHอง  ๑๑๓๕.. ช้ัน ..๓..อาคาร..๑๑.. คณะ/วิทยาลัย...ครุศาสตร=.... 
 ๓.๒ ปรึกษาผ\านโทรศัพท=ท่ีทำงาน / มือถือ  หมายเลข  ๐๘๓๔๕๖๕๙๓๕ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ\านจดหมายอิเล็กทรอนิกส= (E-Mail)  duangkamol.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ\านเครือข\ายสังคมออนไลน=   Line: nan1984 
 ๓.๕ ปรึกษาผ\านเครือข\ายคอมพิวเตอร= (Internet/Webboard) ทางเว็บไซต=                                                         
www.teacher.ssru.ac.th/duangkamol.ch 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตQองพัฒนา 

           � (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ=ความเปfนครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

           � (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย=ต\องาน ที่ไดHรับมอบหมายทั้งดHาน

วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย\างต\อเน่ือง ประพฤติตน เปfนแบบอย\างท่ีดีแก\ศิษย= ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

และเสริมสรHางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  � (๓) มีค\านิยมและคุณลักษณะเปfนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหHเกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงาน

ร\วมกับผูHอ่ืนไดH ใชHเหตุผลและปlญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

  � (๔) มีความกลHาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกHปlญหาทางคุณธรรม

จริยธรรมดHวยความถูกตHองเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดลHอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชHดุลยพินิจทางค\านิยม 

บรรทัดฐานทางสังคม ความรูHสึกของผูHอื ่นและประโยชน=ของสังคมส\วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร\งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต\อตHานการทุจริตคอรัปช่ันและความไม\ถูกตHอง ไม\ใชHขHอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

๑.๒ วิธีการสอน 
(๑) การสอนท่ีเนHนระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
(๒) การสอนท่ีสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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(๓) การสอนโดยการปฏิสัมพันธ=เชิงปฏิบัติการ 

(๔) การสอนโดยใชHกรณีศึกษา 

๑.๓ วิธีการประเมิน 
(๑) วัดและประเมินผลจากกลุ\มเพ่ือน สังเกตประพฤติกรรมการทำงานเปfนกลุ\ม (๑.๑.๑) 

(๒) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา  (๑.๑.๒) 

(๓) วัดและประเมินผลจากการนำเสนอผลงานกลุ\มและการเปfนผูHนำในการอภิปรายซักถาม (๑.๑.๓) 
(๔) วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาคHนควHา (๑.๑.๒, ๑.๑.๔) 

(๕) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา เง่ือนไขขHอบังคับ (๑.๑.๑, ๑.๑.๔) 

 
๒. ความรูQ 

๒.๑   ความรูQท่ีตQองพัฒนา 
            � (๑) มีความรอบรูHในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดHานวิชาชีพของครู อาทิ ค\านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปfนครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูHเพื่อจัดการเรียนรูHและ

ช\วยเหลือ แกHไขปlญหา ส\งเสริมและพัฒนาผูHเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรูH นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศและ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรูH การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรูH การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูHเรียน 

และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด

ประเมิน ทักษะการร\วมมือสรHางสรรค= และทักษะศตวรรณที่ 21 มีความรูH ความเขHาใจในการบูรณาการความรูHกับการปฏิบัติจริง และ
การบูรณาการขHามศาสตร= อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห\งการเรียนรูH (PLC) และมีความรูHใน

การประยุกต=ใชH 

  � (๒) มีความรอบรูHในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห=ความรูH และเนื้อหาวิชาที่สอนอย\าง

ลึกซึ้ง สามารถติดตามความกHาวหนHาดHานวิทยาการและนำไปประยุกต=ใชHในการพัฒนาผูHเรียน โดยมีผลลัพธ=การเรียนรูHและเนื้อหาสาระ

ดHานมาตรฐานผลการเรียนรูH ดHานความรูHของแต\ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบทHาย 

            � (๓) มีความรูH เขHาใจชีวิต เขHาใจชุมชน เขHาใจโลกและการอยู\ร\วมกันบนพื้นฐานความแตกต\างทาววัฒนธรรม สามารถ

เผชิญและเท\าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต=ใชHในการดำเนินชีวิต

และพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูHเรียน 
            � (๔) มีความรูHและความสามารถในการใชHภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารตามมาตรฐาน 

 � (๕) ตระหนักรูHเห็นคุณค\าและความสำคัญของศาสตร=พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำประยุกต=ใชHในการพัฒนา

ตน พัฒนาผูHเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

๒.๒ วิธีการสอน 
(๑) การสอนโดยเนHนหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติ 

(๒) การสอนใหHสามารถคิดวิเคราะห= สังเคราะห= และประเมินค\า 

(๓) การสอนใหHสามารถนำความรูHจากการเรียนไปประยุกต=ใชHในการปฏิบัติงานอย\างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๔) การวิเคราะห=และสังเคราะห=แบบสืบสอบ 
(๕) การทบทวนวรรณกรรมองค=ความรูH 

(๖) การสอนใหHวิเคราะห=องค=ความรูHและทฤษฎี 
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(๗) การเรียนรูHแบบร\วมมือ และประเมินองค=ความรูH 

 ๒.๓ วิธีการประเมิน 
(๑)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห=และสังเคราะห=องค=ความรูH (๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 

(๒)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค=ความรูH (๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 
(๓)  วัดและประเมินจากการเรียนรูHแบบร\วมมือ  (๒.๒.๑, ๒.๒.๓) 
(๔)  วัดและประเมินจากแบบฝûกหัดและแบบทดสอบ (๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 
 

๓.ทักษะทางปWญญา 
๓.๑   ทักษะทางปWญญาท่ีตQองพัฒนา 

            � (๑) คิด คHนหา วิเคราะห=ขHอเท็จจริง และประเมินขHอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล\งขHอมูลที่หลากหลายอย\างรูHเท\าทัน 

เปfนพลเมืองต่ืนรูH มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและกHาวทันกับการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีขHามแพลทฟอร=ม (Platform) 

และโลกอนาคต นำไปประยุกต=ใชHในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแกHปlญหาและพัฒนางานไดHอย\างสรHางสรรค= โดยคำนึงถึงความรูH 

หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ=ภาคปฏิบัติ ค\านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร=ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึน 

            � (๒) เปfนผูHนำทางปlญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย\างสรHางสรรค= มีภาวะผูHนำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เขHมแข็งและกลHาหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนำและถ\ายทอดความรูHแก\ผูHเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย\างสรHางสรรค= 

            � (๓) สรHางและประยุกต=ใชHความรูHจากการทำวิจัยและสรHางหรือร\วมสรHางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูHของผูHเรียนและ

พัฒนาผูHเรียนใหHเปfนผูHสรHางหรือร\วมสรHางนวัตกรรม รวมท้ังการถ\ายทอดความรูHแก\ชุมชนและสังคม 

๓.๒ วิธีการสอน 
 (๑) การวิเคราะห=แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นปlญหาของการใชHหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

 (๒) การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาจากกรณีศึกษา 
 (๓) การสอนแบบสืบสอบและอภิปรายกลุ\ม 
(๔) การสอนโดนการใหHทำงานเปfนทีม 

๓.๓  วิธีการประเมินผล 
    (๑)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห=แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นปlญหาของการใชHหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

(๓.๑.๑) 

    (๒)  วัดและประเมินผลจากการสรHางองค=ความรูHใหม\ (๓.๑.๒, ๓.๑.๓) 

 (๓) วัดและประเมินจากการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูHซ่ึงกันและกัน (๓.๑.๒, ๓.๑.๓) 

 (๔) วัดและประเมินจากรายงานการศึกษาคHนควHา กรณีศึกษา (๓.๑.๑) 

 (๕) วัดและประเมินจากการมีส\วนร\วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (๓.๑.๒) 
 (๖) วัดและประเมินจากการทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค (๓.๑.๑) 

 
๔. ทักษะความสัมพันธGระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธGระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตQองพัฒนา 
         � (๑)  รับรูHและเขHาใจความรูHสึกของผูHอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ=และทางสังคม 
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         � (๒)  ทำงานร\วมกับผูHอ่ืน ทำงานเปfนทีม เปfนผูHนำและผูHตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูHเรียน ผูHร\วมงาน ผูHปกครองและคนใน

ชุมชน มีความรับผิดชอบต\อส\วนรวมท้ังดHานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลHอม 

    � (๓)  มีความรับผิดชอบต\อหนHาที่ ต\อตนเอง ต\อผูHเรียน ต\อผูHร\วมงาน และต\อส\วนรวม สามารถช\วยเหลือและแกHปlญหา

ตนเอง กลุ\มและระหว\างกลุ\มไดHอย\างสรHางสรรค= 

    � (๔)  มีภาวะผูHนำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขHมแข็งและกลHาหาญทางจริยธรรม สามารถนำชี้นำและถ\ายทอดความรูH

แก\ผูHเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย\างสรHางสรรค= 
    ๔.๒ วิธีการสอน 
     (๑)  วิธีสอนแบบร\วมมือโดยทำกิจกรรมกลุ\มในลักษณะต\างๆ เช\น การรายงาน การอภิปราย  

 (๒)  วิธีสอนแบบใหHแสดงความคิดเห็นและรับฟlงความคิดเห็นแบบสะทHอนกลับ 
   ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
      (๑) วัดและประเมินผลจากการเรียนรูHแบบร\วมมือ (๔.๑.๑, ๔.๑.๓) 

      (๒) วัดและประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ=กับผูHอ่ืน และผลสำเร็จการทำงานกลุ\ม (๔.๑.๒) 

      (๓) วัดและประเมินผลจากศึกษาคHนควHา (๔.๑.๓) 

 
๕. ทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑   ทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตQองพัฒนา 
         � (๑) วิเคราะห=เชิงตัวเลข สำหรับขHอมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เปfนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร= เพื่อเขHาใจองค=ความรูH 

หรือประเด็นปlญหาไดHอย\างรวดเร็วและถูกตHอง 

         � (๒)  สื่อสารกับผูHเรียน บุคคลและกลุ\มต\างๆ อย\างมีประสิทธิภาพดHวยวิธีการหลากหลาย ทั้งการพูด การเขียน และการ

นำเสนอดHวยรูปแบบต\างๆ โดยใชHเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

         � (๓)  ใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปfนสำหรับการเรียนรูH การจัดการเรียนรูH การทำงาน การประชุม 

การจัดการและสืบคHนขHอมูลและสารสนเทศ รับและส\งขHอมูลและสารสนเทศโดยใชHดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน\าเชื่อถือของ
ขHอมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

๕.๒ วิธีการสอน 
(๑) ใหHนักศึกษาเรียนรูHดHวยตนเองจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขHอง  

(๒) การจัดการเรียนการสอนอยากหลากหลายวิธี โดยใชHสถานการณ= ปlญหา กรณีศึกษา มาวิเคราะห=และสรHางองค=ความรูH 

(๓) การเรียนรูHผ\านกระบวนการกลุ\ม และการนำเสนอ  

๕.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑) วัดและประเมินผลจากการสืบคHน และนำเสนอรายงานตามประเด็นท่ีศึกษา (๕.๑.๒) 

 
๖. ทักษะการจัดการเรียนรูQ 
     ๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรูQ 
         � (๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูHดHวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเนHนผูHเรียนเปfนสำคัญ สามารถออกแบบ

และสรHางหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูH บริหารจัดการชั้นเรียน ใชHสื่อและ

เทคโนโลยีส่ือสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูHเรียนอย\างเหมาะสมและสรHางสรรค= 
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         � (๒) มีความสามารถในการนำความรูHทางจิตวิทยาไปใชHในการวิเคราะห=ผูHเรียนเปfนรายบุคคล เพ่ือนำไปออกแบบ จัดเน้ือหา

สาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการต\างๆ เพื่อช\วยเหลือ แกHไขและส\งเสริมพัฒนาผูHเรียนตามความสนใจและความถนัดของ

ผูHเรียนอย\างหลากหลายตามความแตกต\างระหว\างบุคคล ท้ังผูHเรียนปกติและผูHเรียนท่ีมีความตHองการจำเปfนพิเศษ 

         � (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูHใหHผูHเรียนไดHเรียนรูHจากประสบการณ=เรียนรูHผ\านการลงมือปฏิบัติและการ

ทำงานในสถานการณ=จริง ส\งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ= ฝûกการปฏิบัติใหHทำไดH คิดเปfน ทำ

เปfน โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรูHและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต=ความรูHมาใชHเพ่ือปlองกัน แกHไขปlญหา และพัฒนา
ดHวยความซ่ือสัตย=สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต\อผูHเรียนโดยยึดผูHเรียนเปfนสำคัญท่ีสุด  

         � (๔) สรHางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลHอม ส่ือการเรียน แหล\งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปlญญาท้ังในและ

นอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรูH มีความสามารถในการประสานงานและสรHางความร\วมมือกับบิดามารดา ผูHปกครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ°าย เพ่ืออำนวยความสะดวกและร\วมมือกันพัฒนาผูHเรียนใหHมีความรอบรูH มีปlญญารูHคิดและเกิดการใฝ°รูHอย\างต\อเน่ืองใหHเต็ม

ตามศักยภาพ 

         � (๕) นำทักษะศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยี มาใชHในการจัดการเรียนรูHเพ่ือพัฒนาผูHเรียนและพัฒนาตนเอง เช\น ทักษะการ

เรียนรูH (Learning Skills) ทักษะการรูHเร่ือง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร\วมมือ และดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๒ วิธีการสอน 

(๑)  การฝûกปฏิบัติในการวิเคราะห= สังเคราะห=หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

         (๒)  การศึกษาคHนควHาดHวยตนเอง และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูHสำหรับเด็กปฐมวัย 

๖.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) วัดและประเมินผลการร\วมกิจกรรมในการวิเคราะห= สังเคราะห= (๖.๑.๑) 

(๒) วัดและประเมินผลการศึกษาคHนควHาตามประเด็นท่ีศึกษา (๖.๑.๓) 

(๓) วัดและประเมินผลจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูH (๖.๑.๑, ๖.๑.๒, ๖.๑.๓) 

 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ=  � หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ=  � หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวHนว\าง หมายถึง ไม\ไดHรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๘ 
รายวิชา ..EDC 1104....... วิชา................การพัฒนาหลักสูตร ........................... คณะครุศาสตรA.............. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาหGท่ี หัวขQอ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใชQ  

ผูQสอน 

๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดการ

เรียน  แหล\งเรียนรูHท่ีเก่ียวขHอง ฐานขHอมูล

ออนไลน= เปfนตHน 

การวัดความรูHพ้ืนฐาน 

๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา 

- ช้ีแจงแหล\งเรียนรูHท่ีเก่ียวขHอง 

- ขHอตกลงในรายวิชา 

- ทำแบบประเมินก\อนเรียน 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๒ แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร  
- ความหมายของหลักสูตร  
- ความสำคัญของหลักสูตร 

๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองความหมาย และ
ความสำคัญของหลักสูตร 

- ผูHสอนและผูHเรียนอภิปรายร\วมกัน

ในช้ันเรียน 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๓ หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร 

- หล ักการของไทเลอร =  (Tyler’s 

Rationale) 

๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองหลักการและนวคิด

ในการจัดทำหลักสูตร 

- หลักการของไทเลอร= (Tyler’s 

Rationale) 

- ผูHสอนและผูHเรียนอภิปรายร\วมกัน
ในช้ันเรียน 

 

**ใหHนักศึกษาสะทHอนการเรียนรูH 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๔ หลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ  ๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองหลักการพัฒนา

หลักสูตรเชิงระบบ 

- ผูHสอนและผูHเรียนร\วมกันอภิปราย

แลกเปล่ียนเรียนรูHถึงองค=ความรูHท่ี
ไดHรับ 

 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๙ 
รายวิชา ..EDC 1104....... วิชา................การพัฒนาหลักสูตร ........................... คณะครุศาสตรA.............. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหGท่ี หัวขQอ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใชQ  

ผูQสอน 

**ใหHนักศึกษาเขียน Mind 

Mapping เก่ียวกับหลักการพัฒนา

หลักสูตรเชิงระบบ 

๕ การวิเคราะห=หลักสูตร  ๘ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองการวิเคราะห=

หลักสูตร 

- แบ\งกลุ\มนักศึกษาคHนควHา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

และร\วมกันวิเคราะห=ในประเด็น
ต\างๆ  

 

**ใหHนักศึกษาสะทHอนการเรียนรูH 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๖-๗ กระบวนการในการจัดทำหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร  

๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองกระบวนการในการ

จัดทำหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร 

- รูปแบบการสอนของมิลเลอร= 

- ผูHสอนและผูHเรียนอภิปราย
ร\วมกันในช้ันเรียนถึงกิจกรรม

การเรียนรูH 

 

**ใหHนักศึกษาแบ\งกลุ\มนำเสนอ

กระบวนการในการจัดทำหลักสูตร

และการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ

ต\างๆ  

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๘ สอบกลางภาค ๔ แบบทดสอบกลางภาค อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 
อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๙-๑๐ ฝûกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  

-หลักสูตรสถานศึกษา 

๔ การจัดการเรียนการสอน online 
โดยการใช6โปรแกรม Zoom ดังนี้ 
- บรรยายเร่ืองหลักสูตร

สถานศึกษา 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๑๐ 
รายวิชา ..EDC 1104....... วิชา................การพัฒนาหลักสูตร ........................... คณะครุศาสตรA.............. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาหGท่ี หัวขQอ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใชQ  

ผูQสอน 

 

**ใหHนักศึกษาแบ\งกลุ\มจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาในฝlนและ

นำเสนอ 

๑๑ การนำหลักสูตรไปใชH   ๔ การจัดการเรียนการสอน onsite 
- บรรยายเร่ืองข้ันตอนการนำ

หลักสูตรไปใชH 

- ผูHสอนและผูHเรียนอภิปรายร\วมกัน

ในช้ันเรียนถึงกระบวนการในการ

ทำหลักสูตรไปใชH 

 
**ใหHนักศึกษาสะทHอนการเรียนรูH 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๑๒-๑๓ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร ๔ การจัดการเรียนการสอน onsite  
- บรรยายเร่ืองแนวการปฏิบัติใน

การประเมินหลักสูตร 

- ผูHสอนและผูHเรียนร\วมกัน

วิเคราะห=แนวทางปฏิบัติในการ

ประเมินหลักสูตร 

- ผูHสอนและผูHเรียนสรุปร\วมกันถึง

องค=ความรูHเก่ียวกับแนวทางในการ

ประเมินหลักสูตร 

 

**ใหHนักศึกษาทำใบงาน 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๑๔-๑๕ 

 
 

 

การนำผลการประเมินหลักสูตรเพื่อไปใชHใน

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต\อไป 

๔ การจัดการเรียนการสอน onsite  
- บรรยายเก่ียวกับการนำผลการ

ประเมินหลักสูตรไปใชHในการ

ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต\อไป 

- ใหHนักศึกษาฝûกปฏิบัติเก่ียวกับ 

การออกแบบและการจัด

ประสบการณ=การเรียนรูHท่ี

สอดคลHองกับหลักสูตรปฐมวัย 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

๑๖ การพัฒนาหลักสูตรสู\การปฏิบัติ ๔ การจัดการเรียนการสอน onsite 

- บรรยายสรุปการเรียน 

อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๑๑ 
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สัปดาหGท่ี หัวขQอ/รายละเอียด 
จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใชQ  

ผูQสอน 

การพัฒนาหลักสูตรสู\การปฏิบัติ 

 

**ใหHนักศึกษาสะทHอนการเรียนรูH 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ แบบทดสอบปลายภาค อ.ดร.ดวงกมล จงเจริญ 

อาจารย=ดิษิรา ผางสง\า 

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรูQ 
 

ผลการเรียนรูQ วิธีการประเมินผลการเรียนรูQ สัปดาหGท่ีประเมิน สัดสAวน 
ของการประเมินผล 

คุณธรรม จริยธรรม (๑) วัดและประเมินผลจากกลุ\มเพ่ือน สังเกต

ประพฤติกรรมการทำงานเปfนกลุ\ม (๑.๑.๑) 

(๒) วัดและประเมินผลจากผลงานกรณีศึกษา  

(๑.๑.๒) 

(๓) วัดและประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน

กลุ\มและการเปfนผูHนำในการอภิปรายซักถาม 

(๑.๑.๓) 
(๔) วัดและประเมินผลจากผลการศึกษา

คHนควHา (๑.๑.๒, ๑.๑.๔) 

(๕) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ กติกา เง่ือนไขขHอบังคับ 

(๑.๑.๑, ๑.๑.๔) 

 
 

๓-๑๗ ๑๐ 

ความรูH (๑)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห=และ
สังเคราะห=องค=ความรูH (๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 

(๒)  วัดและประเมินจากผลการทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค=ความรูH 
(๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 
(๓)  วัดและประเมินจากการเรียนรูHแบบร\วมมือ  
(๒.๒.๑, ๒.๒.๓) 
(๔)  วัดและประเมินจากแบบฝûกหัดและ
แบบทดสอบ (๒.๒.๑, ๒.๒.๒) 

๘, ๑๗ ๕๐ 



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  þ ตรี  o โท o เอก 

หน#า | ๑๒ 
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ผลการเรียนรูQ วิธีการประเมินผลการเรียนรูQ สัปดาหGท่ีประเมิน 
สัดสAวน 

ของการประเมินผล 
 

ทักษะทางปlญญา (๑)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห=แบบ

วิภาษวิธ ีเก ี ่ยวกับประเด็นปlญหาของการใชH

หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา (๓.๑.๑) 

(๒)  วัดและประเมินผลจากการสรHางองค=ความรูH

ใหม\ (๓.๑.๒, ๓.๑.๓) 
(๓) วัดและประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน

เรียนรูHซ่ึงกันและกัน (๓.๑.๒, ๓.๑.๓) 

(๔) ว ัดและประเม ินจากรายงานการศึกษา

คHนควHา กรณีศึกษา (๓.๑.๑) 

(๕) ว ัดและประเม ินจากการม ีส \วนร \วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน (๓.๑.๒) 

(๖) วัดและประเมินจากการทดสอบกลางภาค

และการทดสอบปลายภาค (๓.๑.๑) 
 

๓-๗ และ ๙-๑๖ ๑๐ 

ทักษะความสัมพันธ=

ระหว\างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(๑) ว ัดและประเมินผลจากการเร ียนรู Hแบบ

ร\วมมือ (๔.๑.๑, ๔.๑.๓) 

(๒) ว ัดและประเม ินผลจากการส ังเกตจาก

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ=กับผู Hอ ื ่น และ

ผลสำเร็จการทำงานกลุ\ม (๔.๑.๒) 

(๓) วัดและประเมินผลจากศึกษาคHนควHา (๔.๑.๓) 

 

๓-๗ และ ๙-๑๖ ๑๐ 

ทักษะการวิเคราะห=เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชHเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

(๑) วัดและประเมินผลจากการสืบคHน และ

นำเสนอรายงานตามประเด็นท่ีศึกษา (๕.๑.๒) 
 

 

 

๑๓-๑๖ ๑๐ 

ทักษะการจัดการเรียนรูH (๑) วัดและประเมินผลการร\วมกิจกรรมในการ

วิเคราะห= สังเคราะห= (๖.๑.๑) 

(๒) วัดและประเมินผลการศึกษาคHนควHาตาม

ประเด็นท่ีศึกษา (๖.๑.๓) 

(๓) วัดและประเมินผลจากการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูH (๖.๑.๑, ๖.๑.๒, ๖.๑.๓) 

๑๓-๑๖ ๑๐ 
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ผลการเรียนรูQ วิธีการประเมินผลการเรียนรูQ สัปดาหGท่ีประเมิน 
สัดสAวน 

ของการประเมินผล 
 

 

 

 
 
 
 
 

เกณฑGการประเมินผล  
การคิดค\าคะแนนในเกณฑ=ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา คAาระดับคะแนน คAารQอยละ 

A ดียอดเย่ียม ๔.๐๐ ๘๖ – ๑๐๐ 

A- ดีเย่ียม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 

B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 

B ดี ๓.๐๐ ๗๔ – ๗๗ 

B- ค\อยขHางดี ๒.๗๕ ๗๐ – ๗๓ 

C+ ปานกลางค\อนขHางดี ๒.๕๐ ๖๖ – ๖๙ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒ – ๖๕ 

C- ปานกลางค\อนขHางอ\อน ๑.๗๕ ๕๘ – ๖๑ 

D+ ค\อนขHางอ\อน ๑.๕๐ ๕๔ - ๕๗  

D อ\อน ๑.๐๐ ๕๐ – ๕๓ 

D- อ\อนมาก ๐.๗๕ ๔๖ – ๔๙ 

F ตก ๐.๐๐ ๐ - ๔๕ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ตำราและเอกสารหลัก 

 ๑. กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๔). หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ=คุรุสภาลาดพรHาว. 
๒. กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๖). พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกHไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ=อักษรไทย. 
๓. กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). คูAมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ป<. กรุงเทพฯ:    
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       โรงพิมพ=ชุมนุมสหกรณ=การเกษตรแห\งประเทศไทย. 
๔. กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๑). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ=ชุมนุมสหกรณ=

การเกษตรแห\งประเทศไทย. 
๕. ชัยวัฒน= สุทธิรัตน=. (๒๕๕๖). การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสูAการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: วีพรินท=, ๔๐๒ หนHา 
๖. บุญมี เณรยอด. (๒๕๓๖). ขQอมูลพ้ืนฐานดQานตAางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ=จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย. 
๗. สงัด อุทรานันท=. (๒๕๓๒). พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร= 

จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย. 
๘. สุทธิพงศ= บุญผดุง. (๒๕๖๐). รูปแบบการจัดการเรียนรูQเพ่ือพัฒนาความสามารถดQานการคิดเชิงวิเคราะหG สำหรับนักศึกษา

ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามแนวคิดปริสีมาท่ีสาม. วารสารศึกษาศาสตร= มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๑๙(๒), ๕๔-๗๐. 
๙.  Ornstein, A. C. & Hunkin, F. P. (2013). Curriculum: Foundation, Principle, and Issues. 6th edit. Pearson. 

    ๑๐. Rodger, R. (2016). Planning an appropriate curriculum in the early years: a guide for early years 
practitioners and leaders, students and parents. New York: Routhedge 

 
๒.เอกสารและขEอมูลสำคัญ 
       - 
 
๓. เอกสารและขEอมูลแนะนำ 
     ๑. ชนาธิป พรกุล. (๒๕๕๔). การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใชH. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ=แห\ง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๔๕๑ หนHา 
 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธGการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ๑.๑ สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาในสัปดาห=สุดทHาย 

     ๑.๒ ใหHนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นในการสอนเพ่ือสะทHอนผลลัพธ=การเรียนรูHแต\ละสัปดาห= 

๒. กลยุทธGการประเมินการสอน 
      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได?ข?อมูลการสอน เชDน จากผู?สังเกตการณ0 หรือทีมผู?สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปMนต?น) 
  ๒.๑ ใชHขHอมูลป≥อนกลับจากนักศึกษา 
     ๒.๒ พิจารณาจากผลการสอบและการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๓. การปรับปรุงการสอน 
      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชDน คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว?อยDางไรบ?าง  
      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปMนต?น) 
     ๓.๑ นำผลการประเมินมาใชHในการปรับปรุงการสอน 

     ๓.๒ คHนควHาขHอมูลความรูHใหม\ๆ นำมาใชHในการสอน 
     ๓.๓ กลุ\มคณาจารย=จัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาใหHมีสาระวิชาและการสอนใหHเหมาะสมและน\าสนใจ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
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      (อธิบายกระบวนการท่ีใช?ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู?ของรายวิชา เชDน 
       ทวนสอบจากคะแนนข?อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตDางกันไปสำหรับรายวิชาท่ีแตกตDางกัน หรือสำหรับ 
      มาตรฐานผลการเรียนรู?แตDละด?าน) 
     ๔.๑ ประชุมคณาจารย=ผูHสอนทุกกลุ\มเพ่ือทวนสอบพัฒนาการเรียนรูHของนักศึกษา 

     ๔.๒ จัดประชุมคณาจารย=เพ่ือวางแผนการประเมิน 

     ๔.๓ การทวนสอบจากคะแนนการสอบ  การทวนสอบเกณฑ=การใหHคะแนนผลงาน... 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      (อธิบายกระบวนการในการนำข?อมูลท่ีได?จากการประเมินจากข?อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

   นำผลที่ไดHจากการสอบถามความคิดเห็น  คะแนนสอบของนักศึกษา  การประชุมสัมมนา  นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก\อน
สอนในภาคการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 

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



มคอ. ๓ 
หลักสูตรระดับปริญญา  ☑ ตรี  o โท o เอก 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ<
ระหว>างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ระหว>างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห<
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู/ 

� ความรับผดิชอบหลกั                                                        � ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวชิาชีพครู ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
รหัสวชิา EDP๒๑๐๒ 
ชื0อรายวชิา การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum Development 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 


