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คานา
รายละเอียดรายวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร รหัส วิชา 1022202 เป็นการจัดทา
รายละเอีย ดประกอบรายวิช า โดยมุ่ง เน้น ให้ผู้เ รีย นมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในเนื้อ หาของวิช า และผู้เ รีย นมี
คุณลักษณะที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบรายวิช า มีความมุ่งหวังให้ เอกสารฉบับนี้ จะใช้ประกอบการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และเป็นแนวทางที่สามารถปรับปรุ งรูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22 มิถุนายน 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Designs and Development)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-5-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.สิทธิพร
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน C4
ดร.สิทธิพร
ตอนเรียน D4
ดร.พันพัชร

เอี่ยมเสน
เอี่ยมเสน
ปิ่นจินดา

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศูนย์การศึกษา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
25 ตุลาคม 2560
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
26 มิถุนายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมาย ของรายวิชา
1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชา
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
3) ผู้เรียนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4) ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพ
5) พัฒนาตนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางการประเมินคุณภาพครูได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1) ปรับปรุงเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ
2) ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน
3) พัฒนาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Designs and Development
ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การนา
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
Study definition, principle, concept of curriculum management; curriculum
design, implementation, evaluation and development.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่มผ่านช่องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
โดยฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียนและ
สถานศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ผู้สอนประจารายวิชากาหนดวันเวลาให้คาปรึกษาหรือให้คาปรึกษาผ่านทางอีเมล์
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในผู้อื่นเข้าใจโลก
และมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอกมัธยมอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2) มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึง
ความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
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4) การเรี ย นรู้ ร่ ว มมือ (Collaborative learning) เพื่ อประยุ กต์ และประเมิ น ค่า องค์ค วามรู้ ใ น
สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด ค้น หาข้อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้า ใจ และประเมิ นข้ อมู ล สารสนเทศและแนวคิ ดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์
ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม (Problembased learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ Visionbased learning)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผู้อื่นในการทางาน
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
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2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมเอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัยในด้านการสอนฟิสิกส์ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย
เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่อสารการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นด้านการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
2) วั ด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และน าเสนอรายงานประเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการศึ ก ษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร
1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรียนรู้ การสอนฟิสิกส์ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการสอนฟิสิกส์อย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ตลอดหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนารายวิชา
- อธิบายเนื้อหาและระบบ
การเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียน

2-3

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมา
และระบบการจัดการศึกษาไทย
- การศึกษาไทยสมัยโบราณ
- การศึกษาไทยสมัยปฏิรูป
การศึกษา

4-5

หน่วยที่ 2 ปรัชญาการศึกษา

1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- อธิบายเนื้อหาของบทเรียน
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบประเมิน
ก่อนเรียน

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

8

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

8

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
ข้อมูล
6-7

หน่วยที่ 3 วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย

8

8-9

หน่วยที่ 4 หลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตร

8

10-11

หน่วยที่ 5 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

12-13

14-15

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

8

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

หน่วยที่ 6 หลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา

8

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

หน่วยที่ 7 ปัญหาและ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

8

- บรรยายและอภิปรายกลุ่ม
- ชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกิจกรรมและทาแบบฝึกทักษะ
- ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
เครือข่ายข้อมูล
สอบปลายภาค
(กาหนดการสอบตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

1022202 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์
ผู้สอนประจา
ตอนเรียน

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
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กิจกรรมที่
1
2

3

4

ผลการเรียนรู้
1.1: 1),2),4),5),6)
4.1: 1),2)
1.1: 1),2),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1: 1),2)
4.1: 1),2)
5.1: 1),2)
6.1: 1)
1.1: 1),2),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1: 1),2)
4.1: 1),2)
5.1: 1),2)
6.1: 1)
1.1: 1),2),4),5),6)
2.1: 1),2),3),4)
3.1: 1),2)
4.1: 1),2)
5.1: 1),2)
6.1: 1)

วิธีการประเมิน
ความรับผิดชอบและวินัย
ในการเรียน
งานที่มอบหมายในชั้นเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร

การนาเสนอผลงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

1-15

ร้อยละ 30

11-15

ร้อยละ 20

16

ร้อยละ 40

สอบปลายภาค

3. การประเมิน
กิจกรรมที่ 1 ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน 10 คะแนน
กิจกรรมที่ 2 งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 30 คะแนน
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลงาน 20 คะแนน
กิจกรรมที่ 4 การสอบปลายภาค 40 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สิทธิพร เอี่ยมเสนและคณะ. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชา 1022202 การออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชูศรี สุวรรณโชติ. (2542). หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: อักษรไทยการพิมพ์.
ถวัล มาศจรัส. (2545). คู่มือการเขียนและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.
ธารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553)
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การพัฒนาหลักสูตรตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์.
สาลี รักสุทธิ์. (2545). แนวทางการศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เรืองแสงการพิมพ์.
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
http://www.moe.go.th
http://www.onec.go.th
http://www.obec.go.th
http://www.thaiteachers.tv

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมิน ประสิ ทธิผ ลในรายวิช านี้ จัดทาโดยมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิ ต โดยให้ นักศึกษา
ประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของระบบบริหารการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) การประเมินผู้สอนโดยใช้แบบประเมินของคณะครุศาสตร์
3) การจัดกิจกรรมเพื่อสอบถามความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้ส อนและผู้เรียน
การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การประเมินจากการสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2) การประเมินจากผลการประเมินผู้สอน
3) การประเมินจากการทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนาผลการประเมิน
จากข้อ 1 และข้อ 2 มาปรับปรุงรายวิชา ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์ วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ตลอดจนสรุปปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า โดยอาจารย์ ผู้ ส อนและ
คณะกรรมการประจาคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
2) พัฒนาเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3) รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
4) ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดรายวิชาตามข้อเสนอแนะในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5) สรุปการดาเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
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