มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ์รตสาศุรค ภาควิชาพื ้นฐานการสึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1101202 ปรัชญาการสึกษา (Philosophy of Education)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิุ 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 เปิ ดศอนให้ กบั หลักศูุร ์รตสาศุรบัณฑิุ ศาขาวิชาชีพ์รู
เปิ ดศอนให้ กบั หลายหลักศูุร (กรณีที่เป็ นรายวิชาสึกษาทัว่ ไป วิชาเลือกเศรี )
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาสึกษาทัว่ ไป
 บัง์ับ

 เลือก

กลตม่ วิชา
 ภาษาและการศื่อศาร

 มนตษยสาศุรค

 ศัง์มสาศุรค

 ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรค และเท์โนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
กลตม่ วิชา
 แกน

 บัง์ับ

 เลือก

 เฉพาะด้ าน

 บัง์ับ

 เลือก

 พื ้นฐานวิชาชีพ

 บัง์ับ

 เลือก

2

 ชีพ

บัง์ับ

 เลือก

 เอก

 บัง์ับ

 เลือก

 โท

 บัง์ับ

 เลือก

 อื่นๆ (ระบต) …………………..………………
หมวดวิชาเลือกเศรี
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารยคผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารยคกอเดช อ้ าศะกะละ
อาจารยคผ้ ศู อน

อาจารยคกอเดช อ้ าศะกะละ
ผส.ดร.กฤษฎา กตลฑล

5. ภาคการศึกษา /ชัน้ ปี ที่เรียน
ภา์การสึกษาที่ 1/2558 ชันปี
้ ที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษและเท์โนโลยีทางการสึกษา
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite( (ถ้ ามี(
 ไม่มี
 มี รายวิชา …………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites( (ถ้ ามี(
 ไม่มี
 รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรี ยน
์ณะ์รตสาศุรค มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
 วันที่จดั ทารายวิชา วันที่ 14 เดือน พฤสจิกายน พ.ส .2557
 วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รัง้ ล่าศตด วันที่ 1 เดือน กรกฎา์ม พ.ส. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของรายวิ ชา)
1.1 เพื่อให้ นกั สึกษามี์วามรู้ ์วามเข้ าใจเกี่ยวกับ์วามหมายและศาขาของปรัชญา
1.2 เพื่อให้ นกั สึกษามี์วามรู้ ์วามเข้ าใจเกี่ยวกับ์วามหมายและขอบเขุของการสึกษา
1.3 เพื่อให้ นกั สึกษามี์วามรู้ ์วามเข้ าใจเกี่ยวกับแนว์ิดและวิธีจดั การสึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.4

เพื่ อให้ นักสึกษาศามารถวิเ์ราะหค แนว์ิดทางการสึกษาและนาไปประยตกุคใช้ เพื่อพัฒนา

ศถานสึกษา

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณี เปิ ดสอนเป็ นครั้งที ่ 2 เป็ นต้นไปควรนาข้อมูลจากม
คอ.5
หมวดที ่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี)้
เพื่อให้ ศอด์ล้ องกับมาุรฐานวิชาชีพ์รู

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปรัชญา แนว์ิดและทฤษฎีทางการสึกษา สาศนา เสรษฐกิจ ศัง์ม วัฒนธรรม แนว์ิดและกลวิธีการ
จัดการสึกษาเพื่อเศริมศร้ างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนประยตกุคใช้ ในการพัฒนาศถานสึกษาและวิเ์ราะหค
เกี่ยวกับการสึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
ภาคทฤษฎี

ภาคปฏิบัติ

ศึกษาด้ วยตนเอง

กิจกรรมเพิ่มเติม

30 ชัว่ โมง/ภา์การสึกษา 30 ชัว่ โมง/ภา์การสึกษา 75 ชัว่ โมง/ภา์การสึกษา 30 ชัว่ โมง/ภา์การสึกษา
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3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
2 ชัว่ โมง/ศัปดาหค (โดยกาหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นกั ศึกษาทราบในชัว่ โมงแรกของการ
สอน)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ านที่ม่ ุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอน
การแศดงออกถึงการเ์ารพศิทธิ
การเปิ ดโอกาศให้ นกั สึกษาแศดง
และรับฟั ง์วาม์ิดเห็นของผู้อื่น
์วาม์ิดเห็นและรับฟั ง์วาม
รวมทังเ์ารพใน์ต
้
ณ์่าและสักดิ์สรี ์ิดเห็นของนักสึกษา
ของ์วามเป็ นมนตษยค
2. ความรู้
ผลการเรี ยนรู้
มี ์ วามรู้

กลยุทธ์ การประเมินผล
การประเมินทางเลือก โดยการ
ศังเกุ การให้ นกั สึกษาประเมิน
ุนเอง

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผล

์วามเข้ าใจเกี่ ยวกับ บรรยาย อภิปราย การ์้ น์ว้ า การประเมินโดยผู้ศอน จากการุัง้

ปรัชญา แนว์ิดและทฤษฎีทางการ ข้ อมูลด้ วยุนเองในหัวข้ อที่ ไ ด้ รั บ ์าถามและุอบ์าถามของผู้เรี ยน
สึ ก ษ า ก ารจั ด ก ารสึ ก ษา เพื่ อ มอบหมาย

การประเมิ น โดยใช้ แบบทดศอบ

เศริมศร้ างการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ปลายภา์

แศดงออกถึง์วามศามารถในการ อภิ ป ราย์วามรู้ ในหั ว ข้ อุ่ า ง ๆ การประเมินโดยผู้ศอน จากการุัง้
บูรณาการวิชาชีพ์รูุามมาุรฐาน และการนาไปใช้ ในศภาพจริง

์าถามและุอบ์าถามของผู้เรี ยน

ที่์รต ตศภากาหนด

การประเมิ น จากการศอบปลาย
ภา์
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3. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้
แศดงออกถึง์วามศามารถในการ
์ิดวิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค ประเมิน
์่า ในการนา์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รู
ไปใช้ ในการปฏิ บัุิง านได้ อ ย่า งมี
ประศิทธิภาพ
แศดงออกถึง์วามศามารถในการ
์ิดริ เ ริ่ ม ศร้ างศรร์ค และพัฒ นา
นวัุกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยน

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผล

อภิ ป รายรายบต ์ ์ล/รายกลต่ ม ใน ประเมิ น โดยการุั ง้ ์ าถามเพื่ อ
ประเด็นการประยตกุค์วามรู้ ไปใช้ ุรวจศอบ์วามเข้ าใจ
ในการเรี ยนการศอน

การศอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

การประเมิ น ปั ญ หา การประเมิ น
ุนเอง การประเมิ นกลต่ม และการ
ประเมินผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผล

แศดงออกถึงการมี์วามศัมพันธคที่ดี ใ ช้ วิ ธี ก า ร ศ อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ ประเมินผลงานที่มอบหมาย
และมี ์ วามรั บ ผิ ด ชอบุ่อ ผู้ เรี ย น มอบหมายงานกลต่ม และก าหนด
ผู้ร่วมงานและชตมชน
บทบาทหน้ าที่ของประธาน เลขา
และศมาชิกกลตม่ อย่างชัดเจน
พัฒนา์วามศัมพันธคระหว่างบต์์ล จั ด กิ จ ก ร ร ม น อ ก ชั ้น เ รี ย น ใ น ประเมิน์วามพึงพอใจของผู้เรี ยน
มี ์ วามรั บ ผิ ด ชอบุามบทบาท ประเด็น การสึกษากับการพัฒนา โดยการศอบถามในชันเรี
้ ยน
หน้ าที่
ที่ยงั่ ยืน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ การสอน
กลยุทธ์ การประเมินผล
แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการ
วิเ ์ราะหค ข้ อมูล ข่า วศารที่ เ ป็ น
ุัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เข้ าใจปั ญหาและพัฒนาผู้เรี ยน

การนาเศนอข้ อมูลจากการ์้ น์ว้ า การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้ อมูลจาก
ทางอินเุอรค เน็ุ เพื่อเป็ นุัวอย่าง ศื่อุ่าง ๆ
ให้ เห็นประโยชนคจากการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทสในการศืบ์้ น
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ข้ อมูล

6. ทักษะการจัดการเรี ยนรู้
ผลการเรี ยนรู้

กลยุทธ์ การสอน

กลยุทธ์ การประเมินผล

แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการ การมอบหมายงานรายบต์์ลและ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ การใช้ งานกลตม่
แหล่ง เรี ย นรู้ ที่ หลากหลาย การ การศอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
วัดผล ประเมินผล และทาวิจยั ใน
ชัน้ เรี ยนเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรี ยน

การประเมิ น ปั ญ หา การประเมิ น
ุนเอง การประเมิ นกลต่ม และการ
ประเมินผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 ความรู้ พืน้ ฐาน
เกี่ยวกับปรัชญา
์วามหมาย ศาขาของปรัชญา

4

บทที่ 1 ความรู้ พืน้ ฐาน
เกี่ยวกับปรัชญา (ต่ อ(
ปรัชญาพื ้นฐาน ปรัชญาจิุ
นิยม ปรัชญาวัุถตนิยม
บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
์วามหมาย ์วามศัมพันธค

4

2

3

์ตณ์่าของปรัชญาการสึกษา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการเรียน
การสอน

บรรยาย ถาม – ุอบ

เอกศารการศอน

กอเดช

ทบทวน์วามรู้เดิม

Power point

กฤษฎา

เอกศารการศอน

กอเดช

Power point

กฤษฎา

เอกศารการศอน

กอเดช

Power point

กฤษฎา

บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน อภิปราย

4

บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน อภิปราย

ผู้สอน
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4

บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มอนุรักษ์ นิยม
ปรัชญาศาขาศารัุถนิยม

4

ปรัชญาศาขานิรันุรนิยม
5

บทที่ 4 ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มเสรีนิยม
ปรัชญาศาขาพิพฒ
ั นนิยม

4

เอกศารการศอน

กอเดช

บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน การอภิปราย

Power point

กฤษฎา

บรรยายประกอบศื่อการ

เอกศารการศอน

กอเดช

ศอน การอภิปราย

Power point

กฤษฎา

ปรัชญาศาขาปฏิรูปนิยม

6

บทที่ 5 ปรัชญาการศึกษา
ไทย
ปรัชญากลตม่ อตดม์ุินิยม กลต่ม

4

เอกศารการศอน
บรรยายประกอบศื่อการ

กอเดช

Power point

กฤษฎา

เอกศารการศอน

กอเดช

Power point

กฤษฎา

ศอน การอภิปราย

ปั ญญานิยม กลตม่ ปฏิบุั นิ ิยม
7

บทที่ 5 ปรัชญาการศึกษา
ไทย
(ุ่อ) ปรัชญากลตม่ เท์โนโลยี

4
บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน การอภิปราย

นิยม ปรัชญาในทางปฏิบุั ิ
8
9

10

ศอบกลางภา์

แบบทดศอบ

กอเดช
กฤษฎา

บทที่ 6 แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา

4

บทที่ 7 สภาพแวดล้ อมที่มี

4

อิทธิพลต่ อการศึกษา สาศนา

บรรยายประกอบศื่อการ

เอกศารการศอน

กอเดช

ศอน การอภิปราย

Power point

กฤษฎา

บรรยายประกอบศื่อการ

Power point

กอเดช

ศอน การอภิปราย

โจทยคปัญหา

กฤษฎา

บรรยายประกอบศื่อการ

Power point

กอเดช

ศอน การอภิปราย

โจทยคปัญหา

กฤษฎา

เสรษฐกิจ
11

บทที่ 7 สภาพแวดล้ อมที่มี
อิทธิพลต่ อการศึกษา (ุ่อ)

4

8

ศัง์ม วัฒนธรรม
บทที่ 8 การพัฒนาทีย่ งั ยืน
12

13

4

Power point

กฤษฎา

บรรยายประกอบ ศื่อการ

Power point

กอเดช

ศอน การอภิปรายจาก

กรณีสกึ ษา

กฤษฎา

Power point

กอเดช

กรณีสกึ ษา

กฤษฎา

บรรยายประกอบศื่อการ

แนว์ิด

ศอน การอภิปราย

บทที่ 8 การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืน (ต่ อ( ุัวบ่งชี ้
บทที่ 8 การศึกษาเพื่อการ

15

กอเดช

์วามหมาย หลักการและ

4

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
14

เอกศารการศอน

กรณีสกึ ษา
4

พัฒนาที่ย่ งั ยืน (ต่ อ( ปั จจัย

บรรยายประกอบ ศื่อการ

์วามศาเร็จของการสึกษาเพื่อ

ศอน การอภิปรายจาก

การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

กรณีสกึ ษา

บทที่ 9 การศึกษาเพื่อความ

4

เข้ าใจระหว่ างวัฒนธรรม การ

การเศวนาระหว่าง

การปฏิบุั จิ ริง

วัฒนธรรม

กอเดช
กฤษฎา

ฝึ กปฏิบุั ิ
บทที่ 9 การศึกษาเพื่อความ
16

เข้ าใจระหว่ างวัฒนธรรม(ุ่อ)
การฝึ กปฏิบุั มิ ีการจัด
การสึกษาเพื่อ์วามเข้ าใจ
ระหว่างวัฒนธรรม

17- 18

ศอบปลายภา์

4

การฝึ กปฏิบุั นิ อกชัน้
เรี ยน กิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อศ่งเศริม์วาม
เข้ าใจระหว่างวัฒนธรรม
แบบทดศอบ

ชิ ้นงานที่

กอเดช

นักสึกษา

กฤษฎา

ออกแบบ

9

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ (สอดคล้ องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

การแศดงออกถึงการ

การศังเกุ การประเมิน

เ์ารพศิทธิ

ุนเอง

มี์วามรู้์วามเข้ าใจ

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมิน

ทตกศัปดาหค

-

การศอบปลายภา์

ศัปดาหคที่ 17

20

การบูรณาการ

การศอบปลายภา์

ศัปดาหคที่ 17

10

์ิด วิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค

การุัง์
้ าถามในชันเรี
้ ยน ทตกศัปดาหค

30

์ิดริเริ่มศร้ างศรร์ค

การฝึ กปฏิบุั ิ

ศัปดาหคที่ 11 , 12

20

มี์วามศัมพันธคที่ดี

ประเมินการทางานกลตม่

ศัปดาหคที่จดั กิจกรรม

-

พัฒนา์วามศัมพันธค

ประเมิน์วามพึงพอใจ

ศัปดาหคที่ 16

-

วิเ์ราะหคข้อมูล

การอภิปราย

ทตกศัปดาหค

10

บูรณาการ์วามรู้

การศอบปลายภา์

ศัปดาหคที่ 17

10

ระหว่างบต์์ล

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ไพฑูรยค ศินลารัุนค. 2555. ปรัชญาการศึกษาเบือ้ งต้ น. กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.
พฤทธิ์ สิริบรรณพิทกั ษค . 2553. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน : พืน้ ฐานการศึกษา ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม. กรตงเทพฯ: จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.
กฤษฎา กตณฑล. 2557. การศึกษาเพื่อความเข้ าใจระหว่ างวัฒนธรรม. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.

10

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
จิรสักดิ์ ศตรัง์พรรธนค.. 2554. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน. กรตงเทพฯ : ทริ ปเพิ ้ล
เอ็ดดูเ์ชัน่ .
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/educationfor-sustainable-development/
http://sustainableschoolsproject.org/schools/sustainability-academy-lawrence-barnes

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนักสึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนว์ิดและ์วาม์ิดเห็นจาก
นักสึกษาจากแบบประเมินผู้ศอนในระบบออนไลนค ของกองบริ การการสึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ
ข้ อเศนอแนะผ่านบล็อกที่ผ้ ศู อนจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นช่องทางการศื่อศารกับนักสึกษา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
กลยตทธค การประเมินการศอน ผู้ศอนมีการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการศอนจากการศังเกุผลงานของ
นักสึกษา ผลการเรี ยนของนักสึกษาและการทวนศอบผลประเมินการเรี ยนรู้ และผลศัมฤทธิ์ ของนักสึกษาใน
รายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
การปรับปรตงการศอน ดาเนินการโดยนาผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้ อ 1 และกลยตทธค
การประเมินการศอนจากข้ อ 2 นามาปรับปรตงการศอนโดยการศนทนากลต่มกับผู้เรี ยนเพื่อหาข้ อมูลมาปรับปรต ง
รายวิชาให้ เหมาะศม
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ ของนักสึกษาในรายวิชาระหว่างการเรี ยนการศอนจากการศอบถาม
นักสึกษาหรื อผลงานของนักสึกษา การทวนศอบการให้ ์ะแนนผลงานของนักสึกษา

โดยให้ อาจารยคหรื อ

ผู้ทรง์ตณวตฒิซงึ่ ไม่ใช่อาจารยคประจาหลักศูุรรับฟั งการนาเศนอผลงานของนักสึกษา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรต งประศิทธิผลของรายวิชา โดย 1) นาผลการประเมิน
ประศิทธิผลของรายวิชาจากข้ อ 1 มาใช้ ในการวางแผนปรับปรตงการศอนและรายละเอียดของรายวิชาทตก 3 ปี 2)
ปรับปรตงรายวิชาุามข้ อเศนอแนะผลการทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาจากข้ อ 4

หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)
นางานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมของนักสึกษา์รู ในศ่วนของกิจกรรมเพื่อ
์วามเข้ าใจระหว่างวัฒนธรรม ไปใช้ ประกอบการจัดการเรี ยนการศอน
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ สังคมกับกระบวนการเรี ยนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)
การนา์วามรู้ในรานวิชาไปใช้ ในการฝึ กอบรมุามมาุรฐาน์วามรู้ของ์ตรตศภาและศอดแทรกในการ
ฝึ กอบรมในเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง

