
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  ์รตสาศุรค  ภาควิชาพืน้ฐานการสกึษา  
 

 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  

1101202  ปรัชญาการสกึษา  (Philosophy of  Education) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 

3 หนว่ยกิุ  3 (2-2-5)    

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดศอนให้กบัหลกัศูุ ร ์รตสาศุรบณัฑิุ ศาขาวิชาชีพ์รู 

              เปิดศอนให้กบัหลายหลกัศูุ ร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาสกึษาทัว่ไป วิชาเลือกเศรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 

          หมวดวิชาสกึษาทัว่ไป   

                        บงั์บั                            เลือก 
                        

              กลตม่วิชา  

                        ภาษาและการศ่ือศาร               มนตษยสาศุรค 

                        ศงั์มสาศุรค                         ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี 

          หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลตม่วิชา                       

             แกน            บงั์บั   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บงั์บั   เลือก 

     พืน้ฐานวิชาชีพ  บงั์บั    เลือก 
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            ชีพ  บงั์บั    เลือก 

     เอก   บงั์บั    เลือก 

     โท    บงั์บั    เลือก 

     อ่ืนๆ  (ระบต) …………………..……………… 

          หมวดวิชาเลือกเศรี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารยคผู้ รับผิดชอบรายวิชา อาจารยคกอเดช  อ้าศะกะละ  

 อาจารยคผู้ศอน   อาจารยคกอเดช  อ้าศะกะละ 

                                                              ผส.ดร.กฤษฎา  กตลฑล 
 

5. ภาคการศึกษา /ชัน้ปีที่เรียน 

ภา์การสกึษาท่ี 1/2558   ชัน้ปีท่ี 2 วิชาเอกภาษาองักฤษและเท์โนโลยีทางการสกึษา 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไมมี่ 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 

    ไมมี่ 

    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานท่ีเรียน   

     ์ณะ์รตสาศุรค   มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา    
 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

  วนัท่ีจดัท ารายวิชา    วนัท่ี 14  เดือน พฤสจิกายน  พ.ส . 2557 

  วนัท่ีปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รัง้ลา่ศตด  วนัท่ี 1 เดือน กรกฎา์ม พ.ส. 2558 
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หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลมุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1.1  เพ่ือให้นกัสกึษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเก่ียวกบั์วามหมายและศาขาของปรัชญา 

1.2  เพ่ือให้นกัสกึษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเก่ียวกบั์วามหมายและขอบเขุของการสกึษา 

1.3  เพ่ือให้นกัสกึษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเก่ียวกบัแนว์ดิและวิธีจดัการสกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

1.4  เพ่ือให้นักสึกษาศามารถวิเ์ราะหคแนว์ิดทางการสึกษาและน าไปประยตก คุใช้เพ่ือพัฒนา

ศถานสกึษา 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที ่2 เป็นตน้ไปควรน าข้อมูลจากม

คอ.5   

     หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง มาระบไุวใ้นข้อนี)้ 

เพ่ือให้ศอด์ล้องกบัมาุรฐานวิชาชีพ์รู 

หมวดที่  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  

 ปรัชญา แนว์ิดและทฤษฎีทางการสกึษา สาศนา เสรษฐกิจ ศงั์ม วฒันธรรม แนว์ิดและกลวิธีการ

จดัการสกึษาเพ่ือเศริมศร้างการพฒันาท่ียัง่ยืน เพ่ือให้ผู้ เรียนประยตก คุใช้ในการพฒันาศถานสกึษาและวิเ์ราะหค

เก่ียวกบัการสกึษาเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

30 ชัว่โมง/ภา์การสกึษา 30 ชัว่โมง/ภา์การสกึษา 75 ชัว่โมง/ภา์การสกึษา 30 ชัว่โมง/ภา์การสกึษา 
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3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 

     2 ชัว่โมง/ศปัดาหค (โดยก าหนดไวใ้นประมวลผลการสอนและแจ้งใหน้กัศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการ

สอน) 

 

หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การแศดงออกถึงการเ์ารพศิทธิ
และรับฟัง์วาม์ดิเห็นของผู้ อ่ืน  
รวมทัง้เ์ารพใน์ตณ์า่และสกัดิ์สรี
ของ์วามเป็นมนตษยค 

การเปิดโอกาศให้นกัสกึษาแศดง
์วาม์ดิเห็นและรับฟัง์วาม
์ดิเห็นของนกัสกึษา               

การประเมินทางเลือก โดยการ
ศงัเกุ  การให้นกัสกึษาประเมิน
ุนเอง 

 

2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

มี์วามรู้ ์วามเข้าใจเก่ียวกับ 

ปรัชญา แนว์ดิและทฤษฎีทางการ

สึกษา  ก ารจัดการสึ กษา เ พ่ื อ

เศริมศร้างการพฒันาท่ียัง่ยืน 

บรรยาย อภิปราย การ์้น์ว้า

ข้อมูลด้วยุนเองในหัวข้อท่ีได้รับ

มอบหมาย 

การประเมินโดยผู้ศอน จากการุัง้

 ์าถามและุอบ  ์าถามของผู้ เรียน 

การประเมินโดยใช้แบบทดศอบ

ปลายภา์ 

แศดงออกถึง์วามศามารถในการ 

บรูณาการวิชาชีพ์รูุามมาุรฐาน

ท่ี์ตรตศภาก าหนด 

อภิปราย์วามรู้ในหัวข้อุ่าง ๆ 

และการน าไปใช้ในศภาพจริง 

การประเมินโดยผู้ศอน จากการุัง้

 ์าถามและุอบ  ์าถามของผู้ เรียน 

การประเมินจากการศอบปลาย

ภา์ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แศดงออกถึง์วามศามารถในการ
์ิดวิเ์ราะหค ศงัเ์ราะหค ประเมิน
์า่ ในการน า์วามรู้ด้านวิชาชีพ์รู
ไปใช้ในการปฏิบัุิงานได้อย่างมี
ประศิทธิภาพ 

อภิปรายรายบต์์ล/รายกลต่มใน

ประเด็นการประยตก คุ์วามรู้ไปใช้

ในการเรียนการศอน 

 

ประเมินโดยการุัง้  ์ าถามเ พ่ือ

ุรวจศอบ์วามเข้าใจ 

แศดงออกถึง์วามศามารถในการ
์ิดริเร่ิมศร้างศรร ค์ และพัฒนา
นวัุ กรรมในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน 

การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การประเมินปัญหา การประเมิน

ุนเอง การประเมินกลต่มและการ

ประเมินผู้จดักระบวนการเรียนรู้ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แศดงออกถึงการมี์วามศมัพนัธคท่ีดี
และมี์วามรับผิดชอบุ่อผู้ เ รียน 
ผู้ ร่วมงานและชตมชน 

ใ ช้ วิ ธี ก า ร ศ อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
มอบหมายงานกลต่มและก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของประธาน  เลขา
และศมาชิกกลตม่อยา่งชดัเจน  
 

ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 

พฒันา์วามศมัพนัธคระหว่างบต์ ์ล 
มี์วามรับผิดชอบุามบทบาท
หน้าท่ี 

จัด กิ จ ก ร รม นอก ชั ้น เ รี ย น ใ น

ประเด็น การสึกษากับการพัฒนา

ท่ียัง่ยืน 

ประเมิน์วามพึงพอใจของผู้ เรียน 

โดยการศอบถามในชัน้เรียน 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการ
วิเ์ราะหคข้อมูล ข่าวศารท่ีเป็น
ุวัเลข ภาษาพดู ภาษาเขียน เพ่ือ
เข้าใจปัญหาและพฒันาผู้ เรียน 

การน าเศนอข้อมลูจากการ์้น์ว้า
ทางอินเุอรคเน็ุ เพ่ือเป็นุวัอยา่ง
ให้เห็นประโยชนคจากการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทสในการศืบ์้น

การอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมลูจาก

ศ่ือุา่ง ๆ  
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ข้อมลู    
 

 

6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แศดงออกซึ่ง์วามศามารถในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ การใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การ
วดัผล ประเมินผล และท าวิจยัใน
ชัน้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้ เรียน 

การมอบหมายงานรายบต์ ์ลและ
งานกลตม่ 
การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 

การประเมินปัญหา การประเมิน

ุนเอง การประเมินกลต่มและการ

ประเมินผู้จดักระบวนการเรียนรู้ 

 

หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน       

การสอน 

 

ส่ือการเรียน 

การสอน 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับปรัชญา 
์วามหมาย ศาขาของปรัชญา  

4 บรรยาย   ถาม – ุอบ 

ทบทวน์วามรู้เดมิ  

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

2 

บทท่ี 1 ความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับปรัชญา (ต่อ( 
ปรัชญาพืน้ฐาน ปรัชญาจิุ
นิยม ปรัชญาวัุ ถตนิยม  

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน  อภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

3 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา   
์วามหมาย ์วามศมัพนัธค 

์ตณ์า่ของปรัชญาการสกึษา 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน  อภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 
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4 

 

บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มอนุรักษ์นิยม   
ปรัชญาศาขาศารัุถนิยม 

ปรัชญาศาขานิรันุรนิยม 

4 

บรรยายประกอบศ่ือการ
ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

5 บทที่ 4 ปรัชญาการศึกษา
กลุ่มเสรีนิยม   
ปรัชญาศาขาพิพฒันนิยม 

ปรัชญาศาขาปฏิรูปนิยม 

4 บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

6 

 

บทที่ 5 ปรัชญาการศึกษา
ไทย   
ปรัชญากลตม่อตดม์ุินิยม กลต่ม

ปัญญานิยม กลตม่ปฏิบัุ นิิยม 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

7 

 

 

บทที่ 5 ปรัชญาการศึกษา
ไทย   
(ุอ่) ปรัชญากลตม่เท์โนโลยี

นิยม ปรัชญาในทางปฏิบัุ ิ 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

8 
ศอบกลางภา์  แบบทดศอบ  กอเดช 

กฤษฎา 

9 

 

บทที่ 6 แนวคิดและทฤษฎี

ทางการศึกษา 
4 บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

กอเดช 

กฤษฎา 

10 บทที่ 7 สภาพแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการศึกษา สาศนา 

เสรษฐกิจ  

4 

 

บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

Power point 

โจทยคปัญหา  

กอเดช 

กฤษฎา 

11 บทที่ 7 สภาพแวดล้อมที่มี

อิทธิพลต่อการศึกษา (ุอ่)              

4 บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

Power point 

โจทยคปัญหา 

กอเดช 

กฤษฎา 
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ศงั์ม วฒันธรรม 

12 

บทที่ 8 การพัฒนาทีย่ังยืน 

์วามหมาย หลกัการและ

แนว์ิด 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ

ศอน   การอภิปราย 

เอกศารการศอน 

Power point 

กอเดช 

กฤษฎา 

13 

บทที่ 8 การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ( ุวับง่ชี ้
การพฒันาท่ียัง่ยืน 

4 บรรยายประกอบ ศ่ือการ

ศอน  การอภิปรายจาก

กรณีสกึษา 

Power point 

กรณีสกึษา 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

14 

 

บทที่ 8 การศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ(  ปัจจยั
์วามศ าเร็จของการสกึษาเพ่ือ

การพฒันาท่ียัง่ยืน 

4 
บรรยายประกอบ ศ่ือการ

ศอน  การอภิปรายจาก

กรณีสกึษา 

Power point 

กรณีสกึษา 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

15 บทที่ 9 การศึกษาเพื่อความ

เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การ

ฝึกปฏิบัุ ิ 

4 การเศวนาระหวา่ง

วฒันธรรม 

การปฏิบัุ จิริง 

 

กอเดช 

กฤษฎา 

16 

 

บทที่ 9 การศึกษาเพื่อความ

เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม(ุอ่) 

การฝึกปฏิบัุ มีิการจดั

การสกึษาเพ่ือ์วามเข้าใจ

ระหวา่งวฒันธรรม  

4 
การฝึกปฏิบัุ นิอกชัน้

เรียน กิจกรรมการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือศง่เศริม์วาม

เข้าใจระหวา่งวฒันธรรม 

ชิน้งานท่ี

นกัสกึษา

ออกแบบ 

กอเดช 

กฤษฎา 

17- 18 

 

ศอบปลายภา์  แบบทดศอบ   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิน 
การแศดงออกถึงการ

เ์ารพศิทธิ 

การศงัเกุ การประเมิน

ุนเอง 

ทตกศปัดาหค - 

มี์วามรู้์วามเข้าใจ การศอบปลายภา์ ศปัดาหคท่ี 17 20 

การบรูณาการ การศอบปลายภา์ ศปัดาหคท่ี 17 10 

์ดิ วิเ์ราะหค ศงัเ์ราะหค การุัง้  ์าถามในชัน้เรียน ทตกศปัดาหค 30 

์ดิริเร่ิมศร้างศรร์ค การฝึกปฏิบัุ ิ ศปัดาหคท่ี 11 , 12 20 

มี์วามศมัพนัธคท่ีดี ประเมินการท างานกลตม่ ศปัดาหคท่ีจดักิจกรรม - 

พฒันา์วามศมัพนัธค

ระหวา่งบต์ ์ล 

ประเมิน์วามพงึพอใจ ศปัดาหคท่ี 16 - 

วิเ์ราะหคข้อมลู การอภิปราย ทตกศปัดาหค 10 

บรูณาการ์วามรู้ การศอบปลายภา์ ศปัดาหคท่ี 17 10 

 

 

หมวดที่  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

ไพฑรูยค  ศินลารัุนค.  2555.  ปรัชญาการศึกษาเบือ้งต้น.  กรตงเทพฯ : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลยั.   

พฤทธ์ิ สริิบรรณพิทกัษค.  2553.  การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พืน้ฐานการศึกษา ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม. กรตงเทพฯ: จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลยั. 

กฤษฎา  กตณฑล.  2557.  การศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม.  ยะลา : มหาวิทยาลยัราชภฏั

ยะลา. 
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2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 

จิรสกัดิ ์ศตรัง์พรรธนค.. 2554.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.  กรตงเทพฯ : ทริปเพิล้ 

เอ็ดดเู์ชัน่. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-

for-sustainable-development/ 

http://sustainableschoolsproject.org/schools/sustainability-academy-lawrence-barnes  

 

หมวดที่  7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนกัสกึษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนว์ิดและ์วาม์ิดเห็นจาก

นกัสึกษาจากแบบประเมินผู้ศอนในระบบออนไลนค ของกองบริการการสึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาและ  

ข้อเศนอแนะผา่นบล็อกท่ีผู้ศอนจดัท าขึน้เพ่ือเป็นช่องทางการศ่ือศารกบันกัสกึษา 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

กลยตทธคการประเมินการศอน  ผู้ ศอนมีการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการศอนจากการศงัเกุผลงานของ

นกัสึกษา  ผลการเรียนของนกัสกึษาและการทวนศอบผลประเมินการเรียนรู้และผลศมัฤทธ์ิของนกัสกึษาใน

รายวิชา 

3.  การปรับปรุงการสอน 

การปรับปรตงการศอน ด าเนินการโดยน าผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 และกลยตทธค

การประเมินการศอนจากข้อ 2 น ามาปรับปรตงการศอนโดยการศนทนากลต่มกับผู้ เรียนเพ่ือหาข้อมลูมาปรับปรตง

รายวิชาให้เหมาะศม  

http://opac.yru.ac.th/Catalog/results.aspx?Ntt=%u0e08%u0e34%u0e23%u0e28%u0e31%u0e01%u0e14%u0e34%u0e4c+%u0e2a%u0e38%u0e23%u0e31%u0e07%u0e04%u0e1e%u0e1e%u0e23%u0e23%u0e18%u0e19%u0e4c.&Ntk=AUTHOR&nPage=1&perpage=15
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/
http://sustainableschoolsproject.org/schools/sustainability-academy-lawrence-barnes
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนศอบมาุรฐานผลศมัฤทธ์ิของนกัสกึษาในรายวิชาระหว่างการเรียนการศอนจากการศอบถาม

นกัสึกษาหรือผลงานของนกัสึกษา การทวนศอบการให้์ะแนนผลงานของนกัสึกษา      โดยให้อาจารยคหรือ

ผู้ทรง์ตณวตฒิซึง่ไมใ่ชอ่าจารยคประจ าหลกัศูุ รรับฟังการน าเศนอผลงานของนกัสกึษา  

 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา โดย 1) น าผลการประเมิน

ประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผนปรับปรตงการศอนและรายละเอียดของรายวิชาทตก 3 ปี 2) 

ปรับปรตงรายวิชาุามข้อเศนอแนะผลการทวนศอบมาุรฐานผลศมัฤทธ์ิของนกัสกึษาจากข้อ 4  

 

หมวดอ่ืนๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    

    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

น างานวิจยัเร่ือง การพฒันาศมรรถนะระหว่างวฒันธรรมของนกัสึกษา์รู ในศ่วนของกิจกรรมเพ่ือ

์วามเข้าใจระหวา่งวฒันธรรม ไปใช้ประกอบการจดัการเรียนการศอน 

 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 

     (Integrating academic services to teaching and learning process) 

การน า์วามรู้ในรานวิชาไปใช้ในการฝึกอบรมุามมาุรฐาน์วามรู้ของ์ตรตศภาและศอดแทรกในการ

ฝึกอบรมในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 

 


