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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1021205
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Curriculum Development and Fundamental Education Curriculum)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (2 – 2 – 5)
3. หลักสู ตรประเภทของรายวิชา
ครุ ศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู บังคับเรี ยนทุกสาขาวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
ผศ.สายหยุด ภูปุย โทร. 08-1545-5679
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี ที่ 3 หมู่ 1-4 และ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ชั้นปี ที่ 2 หมู่ 1-4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องโปงลางและห้อง A 412 อาคารเรี ยนรวม คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
9. ครั้งที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
-

ข
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตร
2) มีความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาการศึกษาของไทย
3) มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแบบต่างๆ
4) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร
5) สามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
6) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและองค์ประกอบของหลักสูตร
7) มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีทกั ษะในการรวบรวมวิเคราะห์
และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
9) มีความรู ้ที่สามารถวิเคราะห์มาตรฐานของหลักสูตรมาจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริ มหลักสูตร และ การ
ประเมินผลหลักสูตร
2,วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียน
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่อสัตย์สุตจริ ต
2. มีวินยั ตรงต่อเวลาและรั บผิดชอบต่ อตนเองและสังคม
3. เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กร สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. มีความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานการศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิในเนื้อหาของรายวิชา และสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชากับความรู้ใน
ศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
5. สามารถรวบรวม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อ วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการทางการ
ศึกษาเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
6. สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการเรี ยนได้อย่างมีระบบ รู้จกั วิเคราะห์ขอ้ มูลและนําข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. มีจิตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนาและจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
8. สามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสื บค้นข้อมูลเพื่อ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
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9. สามารถเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลปั ญหาทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาทั้งเป็ นความคิดเห็นส่วนตัวและความคิดเห็นในกลุ่มและข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าให้กบั
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหรื อนักวิชาการในโรงเรี ยน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการ
จัดทําหลักสูตรให้กบั โรงเรี ยนได้
10. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้และการฝึ กปฏิบตั ิท้ งั ของตนเองและกลุ่ม
11. รู้จกั บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
สามารถปรับตัว วางตัวได้อย่างเหมาะสมและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างดี
12. มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับทํางานที่มอบหมาย เช่น สรุ ปรายงานการค้นคว้า และการจัดทํา
รู ปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา
13. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล และมีทกั ษะในการสื่ อสารนําเสนอข้อมูลทั้งการพูด การ
เขียน
14. นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรู ปแบบที่เป็ นทางการ
รู ปแบบกึ่งทางการได้อย่างสร้างสรรค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร วิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาของไทย หลักสูตรแบบ
ต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎี และองค์ประกอบ
ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา การบริ หารหลักสูตร การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร การใช้
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น การเลือกใช้แหล่งวิทยากรเสริ มหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร
และมาตรฐานของหลักสูตร
จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ฝึ กปฏิบัติ
ศึกษาด้ วยตนเอง
สอนเสริม
(คาบ)
(คาบ)
(คาบ)
28
28
70
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
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2. จํานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทํางาน ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละ
สัปดาห์
- อาจารย์ประจําวิชาจัดเวลาให้คาํ ปรึ กษาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรี ยน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่อสัตย์สุตจริ ต
1.1.2 มีวินยั ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 เคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับขององค์กร สังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.2 วิธีสอน
1) เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2) ตรวจการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาลัย
3) เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริ มความรับผิดชอบ
4) เน้นความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการสอบและการลอกงานคนอื่น
5) ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
2.1.1 มีความรู ้ความเข้าใจในรายวิชาเพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานการศึกษา
2.1.2 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์

คณะครุ ศาสตร์

จ

มคอ. 3

2.2 วิธีสอน
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed Learning) และการบูรณาการสอดแทรก
เนื้อหา เน้นหลักการทางทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ฝึกปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษาจริ ง และเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาเป็ นวิทยากรพิเศษ
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรี ยน
5) ประเมินจากผลงานที่จดั ทําขึ้น (ฝึ กจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา)
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถรวบรวม ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อ วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการทางการศึกษาเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการเรี ยนได้อย่างมีระบบ รู้จกั วิเคราะห์ขอ้ มูล
และนําข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 มีจิตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
3.2 วิธีสอน
1) ศึกษากรณี ตวั อย่างการพัฒนาหลักสูตรในบริ บทที่หลากหลาย
2) อภิปรายกลุ่ม โดยเน้นให้อธิบายหลักการ เหตุผล แนวคิด เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานที่จดั ทําขึ้น (หลักสูตรสถานศึกษา)
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ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสื บค้น
ข้อมูลเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
4.1.2 สามารถเป็ นผูน้ าํ เสนอข้อมูลปัญหาทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาทั้งเป็ นความคิดเห็นส่วนตัวและความคิดเห็นในกลุ่มและข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าให้กบั
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหรื อนักวิชาการในโรงเรี ยน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรให้กบั โรงเรี ยนได้
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้และการฝึ กปฏิบตั ิท้งั ของตนเองและกลุ่ม
4.1.4 รู้จกั บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัว วางตัวได้อย่างเหมาะสมและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าํ และผูต้ ามได้อย่างดี
4.2 วิธีสอน
1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3) การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) พิจารณาจากกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําเสนอผลงานกลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมการนําเสนอผลงาน เช่น การใช้คอมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ระมัดระวังใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาและการทํางานเป็ นทีม
5

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับทํางานที่มอบหมาย เช่น สรุ ปรายงานการค้นคว้า และ
การจัดทํารู ปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา
5.1.2 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล
5.1.3 มีทกั ษะในการสื่ อสารนําเสนอข้อมูลทั้งการพูด การเขียน
5.2 วิธีสอน
1) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E – Learning
2) ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
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3) นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบหรื อการประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากวิธีการและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนองาน
6

ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรู ปแบบที่เป็ น
ทางการ รู ปแบบกึ่งทางการได้อย่างสร้างสรรค์
6.2 วิธีสอน
ใช้รูปแบบการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง (Self-directed Learning) และการบูรณาการสอดแทรกเนื้ อหา
เน้นการฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ฝึกปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาจริ ง และเน้นการ
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองและการนําเสนองานหน้าชั้น
เรี ยน
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิในด้านต่างๆคือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การทดสอบเชิงปฏิบตั ิ
4) ประเมินจากการรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
6) ประเมินจากการสังเกตในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ครั้งที่
คาบ
1–4
16

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

1.คุณธรรมจริ ยธรรม
2.ความรู ้
3.ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

1. ทฤษฎีหลักสู ตร
-ความหมายหลักสู ตร
- ระดับหลักสู ตร
- ความสําคัญและ
ประโยชน์
- องค์ประกอบ
- รู ปแบบของหลักสู ตร
- ลักษณะของหลักสู ตร
- ลักษณะของหลักสู ตร
ที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทย

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบ
3.เน้นความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการ
สอบและการลอกงานคนอื่น
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
(Self-directed Learning) และการ
บูรณาการสอดแทรกเนื้อหา เน้น
หลักการทางทฤษฎี
5.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน
E – Learning
6.นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.ประเมินจากการตรงต่อเวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
3.การทดสอบย่อย
4.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
5.ประเมินจากการนําเสนอ
งานในชั้นเรี ยน
6.ประเมินพฤติกรรมการ
นําเสนองาน
7.ประเมินจากวิธีการและการ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
งาน
8.ประเมินจากการสังเกตใน
ชั้นเรี ยน
9.ประเมินจากข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
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ครั้งที่
คาบ
5–7
12

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

1.คุณธรรมจริ ยธรรม
2.ความรู ้
3.ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

2. การพัฒนาหลักสู ตร
- ความหมายของการ
พัฒนาหลักสู ตร

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบ
3.เน้นความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการ
สอบและการลอกงานคนอื่น
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
(Self-directed Learning) และการ
บูรณาการสอดแทรกเนื้อหา เน้น
หลักการทางทฤษฎี
5.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E –
Learning
7.ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตร
8.กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ศึกษากรณี
ตัวอย่างการพัฒนาหลักสู ตรในบริ บทที่
หลากหลาย
9.นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.ประเมินจากการตรงต่อเวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
3.การทดสอบย่อย
4.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
5.ประเมินจากการนําเสนอ
งานในชั้นเรี ยน
6.ประเมินพฤติกรรมการ
นําเสนองาน
7.ประเมินจากวิธีการและการ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
งาน
8.ประเมินจากการสังเกตใน
ชั้นเรี ยน
9.ประเมินจากข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

8
2
9 - 10 1.คุณธรรมจริ ยธรรม
8
2.ความรู ้
3.ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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- ความจําเป็ นและ

ประโยชน์ของการ
พัฒนาหลักสู ตร
- แนวคิดในการพัฒนา
หลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับผูเ้ รี ยนและสังคม
- ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสู ตร
- ระดับของการพัฒนา
หลักสู ตร
- กระบวนการพัฒนา
หลักสู ตร
- ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสู ตร

สอบกลางภาค

3. หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น พื้นฐาน
พ.ศ. 2551
- ความเป็ นมาของ
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551

แบบทดสอบ

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบ
3.เน้นความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการ
สอบและการลอกงานคนอื่น
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
(Self-directed Learning) และการ

1.ประเมินจากการตรงต่อเวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
3.การทดสอบย่อย
4.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
คณะครุ ศาสตร์
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ครั้งที่

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

- ความหมายของ
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
- โครงสร้างของ
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
- หน่วยงานที่
รับผิดชอบจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

บูรณาการสอดแทรกเนื้อหา เน้น
หลักการทางทฤษฎี
5.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E –
Learning
7.ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตร
8.กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ศึกษากรณี
ตัวอย่างการพัฒนาหลักสู ตรในบริ บทที่
หลากหลาย
9.นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.ประเมินจากการนําเสนอ
งานในชั้นเรี ยน
6.ประเมินพฤติกรรมการ
นําเสนองาน
7.ประเมินจากวิธีการและการ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
งาน
8.ประเมินจากการสังเกตใน
ชั้นเรี ยน
9.ประเมินจากข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

11 –14 1.คุณธรรมจริ ยธรรม
16 2.ความรู ้
3.ทักษะทางปัญญา
4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.ทักษะการจัดการ
เรี ยนรู ้

4. การพัฒนาหลักสู ตร
ท้องถิ่น : การจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
- กระบวนการพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น
- การจัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา
- ความหมายของ
หลักสู ตรสถานศึกษา
- ความจําเป็ นของการ
จัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา
- ลักษณะของหลักสู ตร
สถานศึกษา
- องค์ประกอบของ
หลักสู ตรสถานศึกษา
- กระบวนการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบ
3.เน้นความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการ
สอบและการลอกงานคนอื่น
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
(Self-directed Learning) และการ
บูรณาการสอดแทรกเนื้อหา เน้น
หลักการทางทฤษฎี
5.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E –
Learning
7.ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร คุณภาพการศึกษาเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตร
8.กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ศึกษากรณี
ตัวอย่างการพัฒนาหลักสู ตรในบริ บทที่
หลากหลาย

1.ประเมินจากการตรงต่อ
เวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
3.การทดสอบย่อย
4.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
5.ประเมินจากการนําเสนอ
งานในชั้นเรี ยน
6.ประเมินพฤติกรรมการ
นําเสนองาน
7.ประเมินจากวิธีการและการ
เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนําเสนอ
งาน
8.ประเมินจากการสังเกตใน
ชั้นเรี ยน

คาบ
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ครั้งที่
คาบ
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4

การพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้

- บทบาทของ
ผูเ้ กี่ยวข้องในการ
ดําเนินการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
- ข้อควรคํานึงในการ
จัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา
1.คุณธรรมจริ ยธรรม 5. การนําหลักสู ตรไป
2.ความรู ้
ใช้ : การบริ หาร
3.ทักษะทางปัญญา
หลักสู ตร
4.ทักษะความสัมพันธ์ - ความรู ้เบื้องต้น
ระหว่างบุคคลและ
เกี่ยวกับการนํา
ความรับผิดชอบ
หลักสู ตรไปใช้
5.ทักษะการวิเคราะห์ - ความหมายของการ
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร บริ หารหลักสู ตร
และการใช้เทคโนโลยี - ขอบข่ายงานการ
สารสนเทศ
บริ หารหลักสู ตรและ
6.ทักษะการจัดการ
งานวิชาการสถานศึกษา
เรี ยนรู ้
- บทบาทของ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการ
บริ หารหลักสู ตรใน
สถานศึกษา
- การเลือกใช้แหล่ง
วิทยาการเสริ ม
หลักสู ตร
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สอบปลายภาค

วิธีสอน

วิธีการประเมินผล

9.นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
10.งานกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิในการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา

9.ประเมินจากข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
10.ประเมินจากผลงานที่
จัดทําขึ้น (ฝึ กจัดทําหลักสู ตร
สถานศึกษา)

1.เน้นการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลาทุกวัน
2.เน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่ งเสริ มความ
รับผิดชอบ
3.เน้นความซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตในการ
สอบและการลอกงานคนอื่น
4. รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบนําตนเอง
(Self-directed Learning) และการ
บูรณาการสอดแทรกเนื้อหา เน้น
หลักการทางทฤษฎี
5.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E –
Learning
6..นําเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.ประเมินจากการตรงต่อเวลา
2.การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลามอบหมายและการ
ร่ วมกิจกรรม
3.ประเมินจากรายงานและ
งานที่มอบหมาย
4.ประเมินจากการสังเกตใน
ชั้นเรี ยน
5.ประเมินจากข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน
1. คุณธรรมจริ ยธรรม
2.ทักษะทางปัญญา

สัปดาห์ที่

3.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1. ทักษะการจัดการเรี ยนรู ้
6. การทดสอบกลางภาค
7. การทดสอบปลายภาค

สัดส่ วนของคะแนน/ร้อยละ
10
10
10

1-14

10
10
8
16

25
25

เกณฑ์ การประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
แบบอิงเกณฑ์

แบบอิงกลุ่ม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน เกรด
85 ขึ้นไป A
81 – 85 B+
76 – 80 B
71 – 75 C+
66- 70 C
61 – 65 D+
56 – 60 D
0-55
E
งานไม่ครบ I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
สายหยุด ภูปุย. 2558. การพัฒนาหลักสู ตร และหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. เอกสารประกอบการ
สอน:กาฬสิ นธุ.์
วิชาการ, กรม. (2543). การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน. กรุ งเทพมหานคร: คุรุสภา.
__________ (2543). แนวทางการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา : เอกสารประกอบหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: คุรุสภา.
เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3) แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ
4) พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ
5) www.obec.go.th
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
แหล่ งเรียนรู้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ในชุมชนและวิทยาการในชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชนในการ
จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น / หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชน
2. เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานและบุ ค ลากรทางการศึก ษาเพื่อการจัด ทําหลัก สู ต ร
สถานศึกษาตามสาขาวิชาของนักศึกษา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลรายวิชานี้ที่จดั ทําโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
2) ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผูส้ อน และประเมินรายวิชา
3) ให้ขอ้ เสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ตามที่ผสู ้ อนทําเป็ นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์
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2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจําวิชานี้
2) ระดับผลการเรี ยนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดีข้ นึ
โดยการสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั ชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในผลการเรี ยนรู ้ที่วดั และ
ประเมินผลผ่านแล้ว
2) ในการสอบปลายภาคให้มีการวัดและประเมินผลผลการเรี ยนรู้ที่สาํ คัญๆ อีกครั้ง
3) การสอบสัมภาษณ์เพื่อประมวลการเรี ยนรู้ในรายวิชา
4) การตรวจผลงานให้มีการสุ่ มสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลงาน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุ งรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี เชื่อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรื อจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีมหรื อแบ่งหัวข้อ/ผลการเรี ยนรู้ในการสอนของอาจารย์
ประจําวิชานี้
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