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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร ์

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

วษ 662  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

SCE 662 Research and Development in Science Curriculum 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 2 (1-2-3) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
การศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา รายวิชาเอก 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
1. อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ ์
อาจารย์ผู้สอน 
1. อ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ ์
2. อ.ดร.กมลวรรณ กันยาประสิทธ์ิ 

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
ไม่ม ี
 

8. สถานทีเ่รียน 
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 6-203  
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9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี องค์ประกอบหลักการ 

ประเภทและการพัฒนาการของหลักสูตร บทบาทและความรับผิดชอบของนักพัฒนาหลักสูตร 
     2.เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร ์
 3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการพฒันาหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้รายวิชามีความทันสมยัและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้มีคณุภาพในระดับสากล 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
1. ค าอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎี องค์ประกอบหลักการ ประเภทและการ
พัฒนาการของหลักสูตร ในระดับต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช ้และการประเมินหลักสูตร บทบาทและความรับผิดชอบของนักพัฒนา
หลักสูตร วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและก าหนดประเด็นเพ่ือการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

15 
30 45 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
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1 
2 3 

 
4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 
 

 
    

 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีจริยธรรม และจรรยาในการ
ท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม  

 

1. สอดแทรกการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาใน
วิชาชีพและการท าวิจัยและพฒันา
หลักสูตร 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และการค านึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. เน้นให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 

1. ประเมินจากการเรียน 
2. ประเมินจากผลและการปฏิบัติ
งานวิจัย 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกจิกรรม 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต่้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
ความหมาย องค์ประกอบ และ
หลักการ กระบวนการพัฒนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
ประเมินหลักสตูร 
2. น าหลักการ และ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้สบืเสาะ ค้นคว้า
ความหมาย องค์ประกอบ และ
หลักการ กระบวนการพัฒนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ รวมถึงการ
ประเมินหลักสตูร 

1. ประเมินจากผลการเรียนในแต่
ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย 
2. ประเมินจากผลและการ
ปฏิบัติงานในการท าปริญญา
นิพนธ์ 
3. ประเมินจากการน าเสนอ
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กระบวนการพัฒนาการหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และการ
วิจัยในการการประเมินหลักสูตร 
3. สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้
อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในสาขา
วิทยาศาสตรศึกษา 
  

2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ  
และสนับสนุนให้มอีาจารย์ 
นักวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
ที่ปรึกษาร่วม 
3. ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและอาจารย์ และ
สนับสนุนให้มคีวามร่วมมือกับ
อาจารย์ นักวิชาการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
4. สนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์ 
เข้าร่วมศึกษา ดูงาน อบรม 
สัมมนา ประชมุวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาด้านองค์ความรู้และวธิีการ
จัดการเรียนการสอน 

ผลงานและผลงานวิจัยหรือ
บทความตีพิมพ์ในการประชุม
หรือวารสารทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
4. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกจิกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า 
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์
2. มีทักษะในการแก้ปัญหาที่มี
ความส าคัญและซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
สร้างสรรค ์
3. สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร ์ 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตได้ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ
ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ 
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้างานทาง
วิชาการจากแหล่งเรียนรูท้ี่
หลากหลาย เพือ่สังเคราะหใ์หเ้กิด
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตในการคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า

1. ประเมินจากผลการเรียนในแต่
ละรายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย 
2. ประเมินจากผลและการ
ปฏิบัติงานในการท าปริญญา
นิพนธ์ 
3. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานและผลงานวิจัยหรือ
บทความตีพิมพ์ในการประชุมหรือ
วารสารทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกจิกรรมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
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ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

นิสิต 

4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 
 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1. สามารถท างานและสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีความสุข 
2. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี วาง
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นิสิตตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นบทบาทการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
4. จัดให้นิสิตมบีทบาทในการ
บริการวิชาการของหน่วยงาน 
5. จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  

1. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และผลงาน 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้งการ
พัฒนา 

5.2  วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1. สามารถใช้ทักษะการค านวณและ
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน 
2. สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
ในการท าวิจัยหรือการวิเคราะห์เพื่อ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตได้ใช้ทกัษะการค านวณและ
ทักษะทางคณติศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหา 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้

1. ประเมินจากผลการเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการวิจัย 
3. ประเมินจากจ านวนผลงานทาง
วิชาการที่นิสิตเข้าร่วม น าเสนอ 
หรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการทั้ง



มคอ. 3 

คณะ……………………...............................    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 

การตัดสินใจ 
3. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน 
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้อมูล
สารสนเทศไดอ้ย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน 
5. สามารถสื่อสารและ/หรือ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
6. สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

นิสิตได้มีทักษะในการเลือกใชส้ถิติที่
เหมาะสม 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มุ่งเนน้ให้นิสิตได้สื่อสาร
ความรู้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่มุ่งเนน้ให้นิสิตได้สืบเสาะ
ค้นควา้หาความรู้ทั้งไทยและสากล 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทัน 
5. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ท างาน
ร่วมกับนักวิชาการทั้งไทยและ
ต่างประเทศ 
6. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
น าเสนอที่เหมาะสม 
7. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วม 
น าเสนอผลงาน ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ประเมินจากการปฏิบัติงานและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

ครั้งที่ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียน/วิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้รับผิดชอบ 

1                - แนะน าสังเขปรายวิชา (Course - บรรยายแนะน าประมวลรายวิชา 3 อ. ดร. กมลวรรณ                  
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(19 
ม.ค.58) 

Syllabus)  
- ลักษณะการเรียน บทบาทผู้สอน 
บทบาทผู้เรียน ชิ้นงานที่ต้องปฏิบัติ 
การวัดและการประเมินผลการเรียน  
- ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร/หลักสูตรการ
อบรมครู 

(Course Syllabus) 
- ตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับหลักสูตรและการวิจัยพัฒนา
หลักสูตร/หลักสูตรการอบรมครู 

กันยาประสิทธิ์  
 

2 (26 
ม.ค.58) 

- หลักและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการอบรมครูวิทยาศาสตร์ (1) 

- บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3 อ. ดร. กมลวรรณ                  
กันยาประสิทธิ์ 

3 (2 
ก.พ.58 

- หลักและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรการอบรมครูวิทยาศาสตร์ (2) 

- บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3 อ.พิเศษ 

4 (9 
ก.พ. 
58) 

- หลักและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (1) 

- บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    

5 (16 
ก.พ. 
58) 

- หลักและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (2) 

- บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    

6 (2 
มี.ค. 
58) 

- หลักและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (2) 

- บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

3 อ.พิเศษ 
 

7 (2 
มี.ค. 
58) 

- การวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย 

- นิสิตศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทย (งานกลุ่มชิ้นที่ 1) 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    
 

ครั้งที่ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียน/วิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้รับผิดชอบ 

8                       
(9 มี.ค.58) 

- การวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ต่างประเทศ 

-นิสิตศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ 
(งานกลุ่มชิ้นที่ 2) 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    
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- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

9                     
(16 มี.ค.

58) 
สอบกลางภาคเรียน 

3 
อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    

10 (23 
มี.ค.58) 

วิธีการวิจัยเพ่ือการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรการพัฒนา
ครู 

-บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    

11 (30 
มี.ค. 
58) 

น าเสนองานวิจัยเพ่ือการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตร
การพัฒนาครู 

-นิสิตศึกษา น าเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                            
(งานเดี่ยวชิ้นที่ 1) 
 

3 อ. ดร. กมลวรรณ                  
กันยาประสิทธิ์ 

12                    
(6 เม.ย. 

58) 

ออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรการพัฒนาครู และงานวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

-นิสิตศึกษา ค้นคว้า พัฒนาหลักสูตร 
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 
 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์   
อ. ดร. กมลวรรณ                  
กันยาประสิทธิ์ 

13 
(20 
เม.ย. 
58) 

น าเสนอการออกแบบหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรการพัฒนา
ครู 

-นิสิตน าเสนอการศึกษา ค้นคว้า 
พัฒนาหลักสูตร (งานเดี่ยวชิ้นที่ 2) 
(น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์   
อ. ดร. กมลวรรณ                  
กันยาประสิทธิ์ 

14 
(27 
เม.ย. 
58) 

น าเสนอการออกแบบหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรการพัฒนา
ครู 

-นิสิตน าเสนอการศึกษา ค้นคว้า 
พัฒนาหลักสูตร (งานเดี่ยวชิ้นที่ 2) 
(น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) 

3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์   
อ. ดร. กมลวรรณ                  
กันยาประสิทธิ์ 

15               
(4 พ.ค. 

58) 
สอบปลายภาคเรียน 3 อ. ดร. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 
การประเมิน งานที่จะใช้ประเมินผล

ผู้เรียน 
สัปดาห์ที่ก าหนด สัดส่วนของการประเมินผล 

1 สอบกลางภาคเรยีน 9 20% 
2 สอบปลายภาคเรียน 15 20% 
3 ความรับผิดชอบ ความ

กระตือรือร้นในการเรียน 
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน    

ตลอดเทอม 5% 

4 งานกลุ่มชิ้นที่ 1 7 10% 
5 งานกลุ่มชิ้นที่ 2 8 10% 
6 งานเดี่ยวชิ้นที่ 1                    11 15% 
7 งานเดี่ยวชิ้นที่ 2                    13-14 20% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร:  
กระทรวงศึกษาธิการ. 

กรมวิชาการ. (2544). แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ.    

ธ ารง บัวศรี. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ์. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร:  

สุวีริยาสาสน์.   
สุทธนู ศรีไสย์. (2549). การจัดการและการวางแผนพัฒนาหลักสูตร สุทธนู ศรีไสย์. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. 
สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2537). เอกสารประกอบการสอนวิชา ปถ. 511 : การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับ 

ประถมศึกษา/Curriculum and instructional development in elementary education.ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ.   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : รายงานการสังเคราะห์. กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ. 

เอกรินทร์ สี่มหาศาล. (2546). กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา : แนวคิดสู่ปฏิบัติ. บุ๊คพอยท์ กรุงเทพฯ. 
 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ 
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Campbell, R.J. (1985) .Developing the primary school curriculum. London: Rinehart&Winston. 
Doll. R.C. (1992). Curriculum Improvement Decision Making and Process. 8t. Boston: Allyn and Bacon. 
Eggleston,J. (1980). School-based curriculum development in Britain. London: Routledge&Kegan Paul. 
Kolb, D. A. and Fry, R. (1975). Toward an applied theory of experiential learning. London. 
Marsh, C., Day, C., Hannay, L., and McCucheon, G. (1990). Reconceptualizing school-based curriculum  

development. London: Burgess Science Press. 
Taba H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. Newyork: Harcourt, Brace&World,  

INC. 
Pratt, D. (1980). Curriculum: Design and development. New York: Harcourt, Brace Jovanovich. 
Sabar, N. (1983).  “Toward school-based curriculum development: Training school curriculum   
coordinators”, Journal of curriculum Studies 15: 4.  
Skilbeck, M. (1984). School-based curriculum development. London: Butler&Tanner Ltd. 
Tyler. R.W. (1971). Basic principles of curriculum and instruction. Chicaco: The Uninversity of  

Chicaco Press. 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

Journal of curriculum Studies  
Journal of Curriculum and Instruction 
Journal of Curriculum and Pedagogy 
http://www.ipst.ac.th/math_curriculum/index.html 
http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การสะท้อนคิด (reflective journal) ของ
ผู้เรียน และใหน้ิสิตได้มีโอกาสในการประเมนิประสิทธิภาพของรายวิชาทั้งในระหว่างการจัดการเรียน
การสอนและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคปีการศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ใช้วิธีการที่หลากหลายโดยยึดหลักการประเมินตามสภาพจริง ใช้ข้อมูลในการประเมินที่หลากหลาย 
และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการณ์สอนของผู้
ร่วมทีมการสอนประเมินผลจากการสอบ/การเรียนรู้  

3. การปรับปรุงการสอน 
จัดให้มีการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนา

รายวิชา รวมทั้งมีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด) 
กับข้อสอบ รายงาน โครงการ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
มีการปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 


