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ประมวลการสอน (Course Syllabus) 
ภาคตน ปการศึกษา 2550 

 
1.   คณะ ศึกษาศาสตร    ภาควิชา การศึกษา 
2.   รหัสวิชา   162211    ชื่อวิชา (ภาษาไทย)   หลักสูตรและการสอน 
       จํานวน   3  หนวยกิต       (ภาษาอังกฤษ) Curriculum and Instruction 
3.   เน้ือหารายวิชา (Course Description) 
          ความหมายและองคประกอบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การจัดทําแผนการเรียนรู 
4.   วัตถุประสงคของวิชา 
          4.1  อธิบายความหมาย องคประกอบ รูปแบบและวิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทยได 
          4.2  เขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรแบบมาตรฐาน พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและสามารถประยุกตใชความรูได 
          4.3  อธบิายหลกัการจัดการเรียนรู วิธีสอน รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนทีเ่นนผูเรียนเปน
สําคัญและสามารถประยุกตใชความรูได 
          4.4  บอกหลักการและวิธีการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนได 
          4.5  อธิบายวิธีวัดผลและประเมินผล สามารถสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูได 
          4.6 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติการสอนได 
5.   หัวขอวิชา (Course Outline) 
          หนวยท่ี 1.  ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร 
                             1.1 ความหมายของหลักสูตร 
                             1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
                             1.3 องคประกอบของหลักสตูร 
                             1.4 รูปแบบของหลักสูตร 
                             1.5 วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย 
          หนวยท่ี 2.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
                            2.1 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 
                            2.2 หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน 
                            2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 
                            2.4 หลักสูตรสถานศึกษา 
                            2.5 หลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
                            2.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
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          หนวยท่ี 3.  การจัดการเรียนรู 
                             3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
                             3.2 การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                             3.3 วิธีสอน รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                             3.4 สือ่การเรียนรูและแหลงเรียนรู 
                             3.5 การวัดผลและประเมินผล 
          หนวยท่ี 4.  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
                             4.1 การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสตูร 
                             4.2 การวิเคราะหบริบท ผูเรียนและขอจํากดัในการจัดการเรียนรู 
                             4.3 การเขียนจุดประสงคการเรียนรูและความคิดรวบยอด 
                             4.4  การเลือกเน้ือหาและกําหนดยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู 
                             4.5 การเลือกวิธีสอน รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอน 
                             4.6 การเลือกใชสือ่การเรียนรูและแหลงเรียนรู 
                             4.7 การกําหนดวิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผลและ เกณฑการประเมินผล 
                             4.8 การบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู ภาคผนวกและตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
                              
6.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
          การบรรยาย การอภิปรายกลุมใหญและกลุมยอย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การทํางานกลุมและ
งานรายบุคคล การฝกปฏิบัต ิการสาธิตการสอน 
7.   อุปกรณ สื่อการสอน 
          เอกสารประกอบการสอน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองโปรเจคเตอร แหลงขอมูลเว็บไซตตาง  
8.   การวัดและประเมินผล 
           เขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน              10 % 
           การศึกษาคนควาและนําเสนองานกลุม                                  25 % 
           การศึกษาคนควาและนําเสนองานรายบุคคล                          25 % 
           การสอบกลางภาค                                                                  20 % 
           การสอบปลายภาค                                                                 20 %   
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9.   เกณฑการประเมิน 
          80 - 100  คะแนน                      A 
          75 - 79    คะแนน                      B+ 
         70 -  74    คะแนน                      B 
          65 - 69   คะแนน                       C+ 
          60 - 64   คะแนน                       C 
          55 - 59   คะแนน                       D+ 
          50 - 54   คะแนน                       D 
          49 - 0    คะแนน                        F 
10.    การใหเวลาเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา 
             ทุกวันศุกร เวลา 08.00น. – 12.00 น. และ 16.00 น. -18.00 . 
              Email : edxoomsai @ hotmail. Com 
         Tel. 081- 9366470 
11.    เอกสารอานประกอบและแหลงคนควา 
กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ   

       ร.ส.พ. ,  2545. 
กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
        สถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ  ร.ส.พ. ,  2547.  
กรมวิชาการ  และคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู  คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา   
                     กระทรวงศึกษาธิการ.  การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สุด : แนวทางสู  
                     การปฏิบัติ.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,  2543. 
กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ.  กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียน   
                    (Learning  Styles).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2544. 
_______. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : 
                    โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2545. 
กาญจนา  คุณารักษ.  การออกแบบการสอน.  นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2545. 
คณะกรรมาธกิารนานานชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษท่ี  21.  การเรียนรู : ขุมทรัพยในตน.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2541. 
จันทรเพ็ญ  เช้ือพานิช  และคณะ.  ประมวลบทความ  หลักสูตร : สาระรวมสมยั.  กรุงเทพฯ  :  
       สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2536. 
จีระพันธ  พูลพัฒน.  หลักสูตรและการสอน.  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2523.  (อัดสําเนา) 
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ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ.  การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอลีน 
 เพลส,  2539. 
ชัยยงค  พรหมวงศ.  “ชุดการสอนรายบุคคล.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการศึกษาพัฒนาสรร. 
 หนวยที ่ 1-5.  นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช,  2540. 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ.  เทคโนโลยีการสอน : การออกแบบและพัฒนา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
 ไอเดียนสโตร,  2533. 
ดารณี  ภุมวรรณ  (ผูแปล).  กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
 2547. 
ทิศนา  แขมมณ.ี  กระบวนการเรียนรู  ความหมาย  แนวทางการพัฒนาและปญหาของใจ.  กรุงเทพฯ  
 :  สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  (ไมปรากฏปที่พิมพ) 
__________.  วิทยาการดานการคิด.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพบริษัทเดอะมาสเตอรกรุป   
 แมเนจเมนทจํากัด,  2544. 
__________.  ศาสตรการสอน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2545. 
ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล.  การพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 
 2529. 
ธํารง  บัวศรี.  ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา,  2523. 
นาตยา  ปลันธนานนท. การศึกษาตามมาตรฐาน : แนวคิดสูการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ :  
        สํานักพิมพแม็ค,  2542. 
__________.  จากมาตรฐานสูชั้นเรียน.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2545. 
__________.  จากหลักสูตรสูหนวยการเรียน.  กรุงเทพฯ  :  ไทยวัฒนาพานิช,  2546. 
ไพฑูรย  สินลารัตน.  ปรัชญาการศึกษาข้ันตน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2529. 
ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  2539.  ศึกษาศาสตรพื้นฐาน.   
 กรุงเทพฯ :  เบสทกราฟฟคเพรช. 
มาเรียม  นิลพันธุ.  การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยวัฒนธรรมในวารสารการวิจัยเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ  
 :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2538. 
__________.  การสังเคราะหงานวิจัยทางหลักสูตร.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย- 
 ศิลปากร,  2543. 
__________.  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  นครปฐม  :  คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2547. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  ประมวลสาระชุดวิชาพัฒนาหลักสูตร  และวิทยวิธีทางการสอน. 
 หนวยที ่ 1-15.  นนทบุรี  :  สาํนักพิมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วัชรา  เลาเรียนด.ี  การนิเทศการสอน.  นครปฐม  :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยสิลปากร  วิทยาเขตพระ- 
 ราชวังสนามจันทร,  2545. 
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วราภรณ  ศุนาลัย. หลักสูตรและหลักการสอน.  กรุงเทพฯ : สามิตรการพิมพ,  2535. 
วิจิตร  ศรีสอาน.  เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา.  ปรัชญาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2526. 
วิชัย  ดิสสระ.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพตนออ  แกรมมี่,  2535. 
วิชัย  วงษใหญ.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม.  พิมพครั้งที ่ 3.  กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ, 
 2525. 
__________.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สุวีรยาสาสน, 
 2537. 
__________.  การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2532. 
__________.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สุวีรยาสาสน, 
 2537. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  2539.  แผนพัฒนาการศึกษา- 
 แหงชาติฉบับที ่ 8(พ.ศ.2540-2544).  กรุงเทพฯ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  สํานักนายกรัฐมนตรี.  2544.  แผนพัฒนาการศึกษา- 
 แหงชาติฉบับที ่ 9(พ.ศ.2545-2549).  กรุงเทพฯ. 
สงัด  อุทรานันท.  ทฤษฎีหลักสูตร.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมติรสยาม,  2530. 
__________.  พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรสยาม,  2532.    
__________.  การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ.  กรุงเทพฯ : คณะคุรุศาสตร  จุฬาลงกรณมหา- 
 วิทยาลัย,  2532. 
สุเทพ  อวมเจริญ.  การออกแบบการสอน.  นครปฐม :  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2548. 
สุนีย  ภูพันธ.  แนวคิดพื้นฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร.  เชียงใหม : The  Knolwledge  Center, 
 2546. 
สุพิน  บุญชูวงศ.  หลักการสอน.  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะคุรุศาสตร.  สถาบันราชภัฎ- 
 สวนดุสิต,  2538. 
สุมิตร  คุณากร.  หลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,  2520. 
Bigge,  M.L.  Learning  theories  for  teachers.  (4th  ed.)  New  York ;  Harper &  Row,  Publishers,   
 1982. 
Bloom,  B.S.  Taxonomy  of  educational  objectives.  Handbook  II : Affective  domain.  New  York : 
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12. ตารางการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 
สัปดาหที ่ เน้ือหา กิจกรรม 
1. ปฐมนิเทศ   

ความหมาย  ความสําคัญและองคประกอบ
ของหลักสูตร 

แนะนํารายวิชา  ช้ีแจงวิธีการเรียนและกจิกรรม  
ตกลงรวมกันในการวัดและประเมินผล  บรรยาย  
อภิปราย  มอบหมายงานกลุม 

2. วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย 
รูปแบบของหลักสูตร 

อภิปราย  นําเสนองานกลุม  บรรยายสรุป   
มอบหมายงานกลุม 

3. พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร นําเสนองานกลุม  อภิปราย  บรรยายสรุป 
4. หลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544      หลักสูตรสถานศึกษา  -  หลักสูตร
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 

บรรยาย  อภิปราย 

5. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร บรรยาย  อภิปราย  มอบหมายงานกลุม 
6. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา นําเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่จะ

ฝกปฏิบัติ 
7. สอบกลางภาค ทําแบบทดสอบกลางภาค 
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  -

พุทธศักราช  2542   
การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

บรรยาย  อภิปราย  สาธิต 
มอบหมายงานกลุม 

9. วิธีสอน  รูปแบบการสอนและเทคนิคการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

นําเสนอผลงาน  บรรยายสรุป   
มอบหมายงานรายบุคคล   

10.  สื่อและแหลงเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผล 

นําเสนองานรายบุคคล  อภิปราย  บรรยาย 
มอบหมายงานรายบุคคล 

11. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู บรรยาย  อภิปราย  มอบหมายงานกลุม 
12. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู นําเสนองานกลุม  อภิปราย  บรรยายสรุป 
13. การฝกปฏิบัติการสอน ฝกสาธิตการสอน  อภิปราย  บรรยายสรุป 
14. นําเสนองานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา นําเสนองานกลุม  อภิปราย  บรรยายสรุป 
15. สอบปลายภาค ทําแบบทดสอบปลายภาค 
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13. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน 
 ���� ไมแกไขปรับปรุง  เน่ืองจาก เริ่มเปดการเรียนการสอนเปนคร้ังแรก 
 ���� แกไขปรับปรุง    
 
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน 
 ���� ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เร่ิมเปดสอนเปนคร้ังแรก 
 ���� มีการประเมินผลการสอน 
  ���� ไมมีการปรับปรุง 
  ���� มีการปรับปรุง  
 
15.  ผูสอน  :   อาจารย  ดร.สุริน  ชุมสาย  ณ  อยุธยา 


