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

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

27163101 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา 
2.  จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต  3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ วิชาบังคบัหมวดวิชาคร ู
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 

ตอนเรียนที ่3   รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ  วงศรักษา 
                              อาจารย ดร.พรรณี  จีระพันธ 

ตอนเรียนที ่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 
6.  รายวชิาทีต่องเรียนมากอน  

27462910 พ้ืนฐานการศึกษาและวิชาชพีครู 
7.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  

ไมมี 
8.  สถานที่เรียน  

คณะครุศาสตร 
9.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

14 กุมภาพนัธ 2552 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหนิสิตมีวินัย ใฝรู มีความซื่อสัตย รับผิดชอบและมีนํ้าใจ 
1.2 นิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  แนวคิด  องคประกอบและ
ประเภทของหลักสูตร  และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 
1.3 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
1.4 เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับตางๆ  
1.5 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และการนําหลักสูตร
ไปใช  
1.6 เพ่ือใหนิสิตสามารถบรูณาการองคความรูจากการวิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็น
ปญหาดานหลักสูตร 
1.7 เพ่ือใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง สราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การใชหลักสูตรอยางสรางสรรค 
1.8 สามารถสื่อสารและนําเสนอความคิดเชิงสรางสรรคตอสังคมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูและเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถนําความรูไปใช
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกันกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 3  สวนประกอบของรายวิชา 
 

 1.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการ  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร  ประเภทหลักสูตร  แนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา  การ
จัดทําหลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรู  การสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของ
โรงเรียนและชุมชน  

 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

3 ชั่วโมง/สัปดาห ตามความตองการ
รายบุคคล 

- 6 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิต

เปนรายบุคคล  
1 ชั่วโมง/สัปดาห 
วันพุธ เวลา 10:00 – 11:00 น.  
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและความมีนํ้าใจ   
1.2  วิธีการสอน 

สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง 
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย ใฝรู ความซื่อสตัย ความรบัผดิชอบ และความมี

นํ้าใจ 
การปฏิบัตตินอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน 

1.3  วิธีการประเมิน 
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน และนอกชั้นเรียน 

2.  ความรู 
2.1  ความรูที่จะไดรับ 

ความรูเรื่องหลักการ  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร  ประเภทหลักสูตร
ระดับทองถิ่น  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร  และ
การนําหลักสูตรไปใช แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน  แบบการเรียนรู การสงเสริมการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
2.2  วิธีการสอน 

การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูแบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
2.3  วิธีการประเมิน  

ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การคนควา และการ
สอบกลางภาคและปลายภาค     

3.  ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

คิดสะทอน (reflective thinking)  คิดวิเคราะห  สังเคราะห  และบรูณาการองคความรู
จากการวิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสูตร 
3.2  วิธีการสอน  
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ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห การ
ทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาคการศึกษา 
3.3  วิธีการประเมิน    

ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงาน
กลุม และนําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผลการวิเคราะหขาวทุกสัปดาห 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  สรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางผูเรียน  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ความ
รวมมืออยางสรางสรรค 
4.2  วิธีการสอน 

ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
4.3  วิธีการประเมิน  

ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการ
ทํากิจกรรมกลุมและการทํารายงาน 

5.  ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

ใชภาษาพูด   ภาษาเขียน  ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคน
ขอมูลและจัดการขอมูลอยางเปนระบบและถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2  วิธีการสอน 

การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูล
จากหนังสือ เอกสาร และอินเตอรเน็ต  
5.3  วิธีการประเมิน  

 ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

3 บรรยายและอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

2 การจัดการศึกษาของไทย: ประวตัิ
ความเปนมา ปรัชญา แนวคิด 
ทฤษฎี วิสัยทศัน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย แบบอยางที่ดี
ของการจัดการศึกษาของไทย 

3 บรรยายและอภิปราย
ยกตัวอยางกรณีที่นาสนใจ
สอดแทรกระหวางการ
เรียนการสอน 
 

คณาจารยประจํากลุม 

3 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ 
แนวคิด และศพัทที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร 

3 บรรยาย  
การคนควาดวยตนเอง  

คณาจารยประจํากลุม 

4 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลกัสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร และ
ประเภทของหลักสูตร 

3 บรรยาย 
การทํารายงานกลุมและ
รายงานเดี่ยว การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

คณาจารยประจํากลุม 

5 กระบวนการและพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร   

3 บรรยาย 
เชิญวทิยากรบรรยาย 

คณาจารยประจํากลุม 

6 การวิเคราะหหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การใชหลักสตูร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย 

3 การเรียนรูแบบสืบสอบ 
การอภิปรายและนําเสนอ
รายงาน 

คณาจารยประจํากลุม 

7 ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร 

3 อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน 

คณาจารยประจํากลุม 

8 สอบกลางภาค 
 
 

3   
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช 

ผูสอน 

9 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต:ิ 
กฎหมายการศกึษาฉบับแรกของไทย 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

10 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

 วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตร
ระดับทองถิ่นและหลักสตูร
สถานศึกษา” 
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101 
อาคาร 3 

3 บรรยาย วิทยากร 

11 การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น 
การจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาและ
การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรบัปรุงหลักสตูรและ
การนําหลักสูตรไปใช 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
วิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมาย  
โครงสรางหลักสูตร การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

13 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
มาตรฐานการเรียนรู   
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
คําอธิบายรายวิชา 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

14 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
หนวยการเรียนรู 

3 การอภิปรายและนําเสนอ
รายงานจากการคนควา 

คณาจารยประจํากลุม 

15 การนําเสนอผลงานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3 การนําเสนอรายงานกลุม คณาจารยประจํากลุม 

16 สอบปลายภาค 3 การสอบ คณาจารยประจํากลุม 
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ที่  

ผลการเรียนรู*  กิจกรรมการประเมนิ  
กําหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

1 คุณธรรมจริยธรรม การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรยีน
และนอกชั้นเรยีน 
การรายงานตนเอง 

ทุกสัปดาห 10 

2 ความรู 
การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค 

8 และ 16 50 

3 ทักษะทางปญญา 
การอภิปรายในชั้นเรียน 
การทํารายงาน 

ทุกสัปดาห 20 

4 
ทักษะความสมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การสังเกต/การทํารายงาน
เด่ียวและกลุม 

ทุกสัปดาห 10 

5 
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 

การนําเสนอผลงานในชั้นเรยีน 8-16 10 

 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2) 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 

ธํารง บัวศรี. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: 
เอราวัณการพิมพ . สงัด  อุทรานันท. (2531). ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: 
มิตรสยามการพิมพ. 

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. 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค. 

วิชัย ประเสริฐวุฒิเชช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น. วารสารวิชาการ 2(9) : 
16-22.วิชาการ,  กรม. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: กรมวิชาการ. 

ศึกษาธิการ , กระทรวง. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  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. 
. W. Anderson, D. R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, 

Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Raths, and Merlin C. Wittrock 
(eds) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A 
Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Allyn and 
Bacon 
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3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา  
ศึกษาธิการ,  กระทรวง.  (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544. 

กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
วิชาการ,  กรม . (2543). แนวทางการนํามาตรฐานหลักสูตรไปสูการออกแบบการ

จัดการเรียนรูและการวัดและประเมินตามสภาพจริง . กรุงเทพมหานคร: 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 

http://www.moe.go.th 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 
1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย 
1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน  
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน  
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน 
3.3 กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนให
เหมาะสมและนาสนใจ 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 

4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล 
4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพ่ือออกขอสอบรวมกับ
การพัฒนาขอสอบเพ่ือใหไดมาตรฐาน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นําผลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามา
สรุปผลและพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา 

 
 
 
 
 
 
 




