
มคอ.๓ 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะ/ภาควิชา   

  คณะครุศาสตร/ภาคหลักสูตรและการสอน /วิทยาเขตขอนแกน 

 

หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา 

     ๒๐๐ ๒๐๔  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร (Educational Philosophy and Curriculum 

Development)  

 

๒.  จํานวนหนวยกิต 

       ๓ (๒-๒-๕) บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน   

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา พระรชต กตปุญโญ 

อาจารยผูสอน  ๑. พระรชต กตปุญโญ 

   ๒. ผศ.อนุสรณ นางทะราช 

   ๓. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส 

 

๕.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน  

      ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕   

๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (ถามี) 

      ไมมี 

๗.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (ถามี) 

      ไมมี 

๘.  สถานท่ีเรียน  

      คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขต

ขอนแกน 



มคอ.๓ 

 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

      ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา : เพ่ือใหนักศึกษา  

  ๑.๑  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและพุทธปรัชญาการศึกษา รวมท้ัง

การจัดการศึกษา คานิยมสังคมไทย ประยุกตปรัชญาการศึกษามาใชในการพัฒนาสถานศึกษาได    

  ๑.๒  สามารถประเมินกระบวนตลอดจนการออกแบบหลักสูตรและนําไปพัฒนานวัตกรรมไดอยาง

ยั่งยืน    

  ๑.๓  มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคมวัฒนธรรมคานิยมไทย ตระหนักในจริยธรรม

ซ่ือสัตยสุจริต  

 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 

   คณะครุศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

(หลักสูตร ๕ ป) พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดดําเนินการใชหลักสูตรฯ ดังกลาวครบรอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมวดท่ี ๓  สวนประกอบของรายวิชาและการดําเนินการ 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 

  ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕)  

(Educational Philosophy and Curriculum Development)  

รูและเขาใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะหความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา

ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาไทย และ

สามารถบูรณาการเพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมท้ังสามารถนําหลักสูตรไปใช การ

ประเมินหลักสูตร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย     สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห   ๒ ชั่วโมง /สัปดาห ๕ ชั่วโมง/สัปดาห 
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๓. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

ราย

วิชา 

 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒. ความรู 
๓. ทักษะ

ทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัม

พันธ 

ระหวาง

บุคคลฯ 

๕. ทักษะ

การ

วิเคราะห

เชิงตัวเลขฯ 

๖. ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๕๐๒ 

๒๐๔

  

                         

 

๔.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

         จํานวน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห   

(อนุญาตนักศึกษาเขารับคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการในวันมีการเรยีนการสอน)  

 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 

 

  ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

(๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับ

มอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน มีความ

สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

 (๔) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแกปญหา

ทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ 

เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม 

มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง 

ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน     
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๑.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ

วิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

(๒) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)  

(๓) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study)  

(๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานยิม (Value Clarification)  

(๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)  

(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture)  

(๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning)  

(๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

(๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

๑.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

(๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic Approach)  

(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี  

(๓) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  

(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

(๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

(๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

 

๒.  ความรู 

 ๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู  

 (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตรและ

วิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรูการวัด

ประเมินการศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการ 

สื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด 

ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรู 

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน  

 (๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ

เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ พัฒนา
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ผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละ สาขาวิชาตาม

เอกสารแนบทาย  

        O (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง ทางวัฒ

ธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน  

(๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามมาตรฐาน  

TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช     

๒.๒ กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(๑) การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียน วิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรูดวยตนเอง  

(๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)  

(๓) การเรียนรูแบบรวมพลงั (Collaborative Learning)  

(๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning)  

(๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)  

(๖) การเรี ยนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ การเรี 

ยนร ู ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  

(๗) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  

(๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)  

(๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning )  

(๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

(๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning )  

(๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

๒.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

(๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู  

(๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๓.  ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
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 (๑) คิด คนหา วิเคราะหขอเท็จจริง และประเมินขอมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

อยางรูเทาทันเปนพลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 

เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู หลักการทางทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบตัิ 

คานิยม แนวคิด นโยบายและยทุธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

O (๒) เปนผูนําทางปญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค มีภาวะผูนําทางวิชาการ

และวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา 

ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค  

 (๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและ

สังคม  

 (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน  

๓.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning)  

(๒) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills)  

(๓) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)  

(๔) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning)  

(๕) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning)  

(๖) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)  

(๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development)  

(๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning)  

(๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

(๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning)  

(๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method )  

(๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๓.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและ

ทางสังคม  

(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

(๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
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 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๔.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทางสังคม  

(๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน ผูรวมงาน 

ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอม  

         O (๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค  

๔.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

(๑) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  

(๒) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)  

(๓) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ  

(๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง (Reflective thinking)  

(๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)  

(๖) การเรียนรูแบบรวมพลงั (Collaborative learning)  

(๗) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร  

๔.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

(๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการปฏิบัติงาน

รวมกัน  

(๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) มีทักษะการวิเคราะหขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเขาใจองค

ความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

(๒) สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเก่ียวของกลุมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม  
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(๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู การทํางาน การ

ประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน

ผลงาน  

๕.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวสารบนสื่อสังคม

ออนไลน  

(๒) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

(๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ  

(๔) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)  

(๕) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

๕.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ ดานการศึกษา  

(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาท่ีมีการ บูรณาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

(๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 

๖. ทักษะการจัดการเรียนรู 

  ๖.๑) ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

(๑) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อใน

การสรางหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 

การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี  

(๒) มีความสามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนาผูเรียนท่ี

ตอบสนองความตองการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง บุคคล ท้ัง

ผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย  
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(๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู ผานการลง

มือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การ เผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต มี 

วินัยและรบัผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด  

(๔) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ีวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ สรางความรวมมือ

กับบิดามารดา ผูปกครอง และบคุคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกัน พัฒนาผูเรียนใหมี

ความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ  

(๕) มีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู  ทักษะการรูเรื่องทักษะการคิ ดทักษะชีวิต ทักษะการ

ทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการ พัฒนา

ตนเอง  

๖.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

(๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL)  

(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน กับ

เทคโนโลย ี(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  

(๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

(๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

(๕) การเรียนรู  ผานประสบการณ (Experience-Based Approach)  

(๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)  

๖.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู  

(๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

(๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  

(๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
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หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

  ๑.  แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 

(ช่ัวโมง) 

จํานวน

ปฎิบัต ิ

กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

๑ ๑. แนะนําความรูเบื้องตน

รายวิชา ปรัชญาการศึกษา

และการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

๔ ๐ ๑. ปฐมนิเทศกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล  แนะนําแหลงเรียนรู 

ตํารา เอกสาร คูมือ และการ

ปฏิบัติตนระหวางเรียน  

๒. การใหความเห็นและการรับฟง

ความเห็นแบบสะทอนกลับอยาง

ไตรตรอง (Reflective 

thinking) 

๓. การเรียนดวยระบบออนไลน โดย

โปแกรม Google 

meet/classroom 

พระรชต กตปุญโญ  

 

๒ ๑. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 

ปรัชญาการศึกษา 

๒. แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา

ของเหลานักปรัชญา

การศึกษา         

    

 

 

 

 

๒ ๒ ๑. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

ตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ  

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของนัก

ปรัชญาการศึกษาตางๆ   

๓. การเรียนแบบมีสวนรวม

ปฏิบตัิการ (Participative Learning 

through Action)  

๔. รวมกันสรุปเนื้อหาท้ังหมด และ

บันทึก 

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส   
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๓-๔ ๑. ปรัชญาการศึกษาใน

พระพุทธศาสนา 

๒. เทคนิคการจัด

การศึกษาตามหลักพุทธ

ศาสตรกับปรัชญา

การศึกษา  

  

๔ ๔ ๑. ใหนําเสนอผลงานการวิเคราะห 

สังเคราะหการแกปญหา  

๒. ใหอภิปรายรวมกัน  

๓. บรรยายเพ่ิมเติมในเนื้อหา 

๔. รวมกันสรุปเนื้อหารายวิชาและ

บันทึก   

๕. มอบหมายใหศึกษาเพ่ิมเติม

หลังจากการเรียนการสอน  

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส   

๕ พุทธปรัชญากับการบูรณา

การนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๒ ๒ ๑.การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

๒.การเรียนรูโดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : 

WIL) 

๓.ทดสอบเก็บคะแนนระหวางเรียน 

ผศ.ดร.ประยูร แสงใส   

๙  ทฤษฏีหลักสูตร 

 

๒ ๒ ๑. ระดมสมอง  

๒. รูปแบบการจัดการเรียนแบบโตะ

กลม ศีกษากรณี  

-หลักสูตรสถานศึกษา 

-หลักสูตรตามอัธยาศัย 

๓.รวมกันสรุปองคความรูและบันทึก   

พระรชต กตปุญโญ 

๑๐ เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลตอ

การจัดการศึกษาไทย 

๒ ๒ การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

พระรชต กตปุญโญ 
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๑๑ การออกแบบหลักสูตร  ๒ ๒ ๑.การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

๒.การสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-

Directed Learning) 

๓.การเรียนรูโดยบูรณาการการ

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

(Work-Integrated Learning : 

WIL) 

๔.นิสิตการออกแบบการจัดการ

เรียนรูโดยบูรณาการความรูใน

เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน กับ

เทคโนโลยี (Technological 

Pedagogical Content 

Knowledge : TPCK) 

พระรชต กตปุญโญ 

๑๒-๑๓  พัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ๔ ๔ ๑. บรรยาย  

๒. ตั้งคําถามใหตอบ 

๓. นําเสนอเพาเวอรพอยท  

การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

๔.การสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-

Directed Learning) 

๓.การออกแบบการจัดการเรียนรูโดย

บูรณาการความรูในเนื้อหาวิชา

เฉพาะผนวกวธิีสอน กับเทคโนโลย ี

(Technological Pedagogical 

Content Knowledge : TPCK) 

พระรชต กตปุญโญ 
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๑๔ การประเมินหลักสูตร ๒ ๒ การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ดวยการนําตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

พระรชต กตปุญโญ 

๑๕ การนําหลักสูตรไปใชเพ่ือ

เสริมสรางการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

๒ ๒ ๑. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

การสอน  

๒. สรปุแนวการเรยีนรู 

๓. บันทึกการเรียนรู  

การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ 

(Participative Learning through 

Action) 

การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ดวยการนําตนเอง (Self-Directed 

Learning) 

พระรชต กตปุญโญ 

๑๖ สอบปลายภาค ๔    พระรชต กตปุญโญ 

 

 ๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู*  กิจกรรมการประเมิน  
กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

๑. คุณธรรม จริยธรรม  ๑) วัดและประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

(Authentic Approach)  

 ๒) วัดและประเมินจากผลงาน

กรณีศึกษา  

 (๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวม

กิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายวิชา 

 ทุกสัปดาห ๑๐  

๒. ความรู 

 

 

 

 

(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติ

ตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห

และสังเคราะหองคความรู  

๔,๘,๑๕ และ ๑๖ ๔๐ 
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  (๓) วัดและประเมินจากการนําเสนอ

โครงงานหรือรายงานการคนควา  

(๔) วัดและประเมินจากผลการ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

๓. ทักษะทางปญญา  

 

 

 

 

 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็น

วิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม  

(๒) วัดและประเมินจากผลการ

นวัตกรรมเพ่ือสรางองคความรูใหม  

 (๓) วัดและประเมินจากการนําเสนอ

รายงานหรือผลการปฏิบัติงาน   

๑-๒-๑๑-๑๒-๑๓  ๑๐ 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู

แบบรวมมือ  

(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษา

คนควาหรือแกโจทยปญหา  

(๓) วัดและประเมินจากผลการ

นําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผู

ตามท่ีดีในการปฏิบัติงานรวมกัน  

๑๒-๑๓-๑๕ ๑๐ 

๕. ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วัดและประเมินจากผลการสืบคนและ

นําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

๑-๒-๑๔ ๑๐ 

๖.ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

 (๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะ

จัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

(จําทําหลักสูตรระยะสั้น) 

ทุกสัปดาห ๒๐ 

 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

จักรพรรณ วงศพรวัณ. (๒๕๕๔). เอกสารประกอบการสอน วิชาพุทธปรัญาการศึกษา. เลย: เลยปริ้น.  

วิไล ตั้งจิตสมคิด. (๒๕๔๕). ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.  
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หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

  ๑.๑  ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอนในสัปดาหสุดทาย 

๑.๒  ใหนิสิตประเมินผลการสอนในแบบการประเมิน หรือผานระบบออนไลนของมหาวทิยาลัย  

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียนและปลายภาคการศึกษา  รวมถึง

การสะทอนความคิดเห็นระหวางนิสิตและผูสอนเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

       ๓.๑  นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน  

๓.๒  คนควาขอมูลความรูใหมๆ และติดตามขอมูลเก่ียวกับการประเมิน เพ่ือนมาใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน  

๓.๓  คณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนใหเหมาะสมและ

นาสนใจ 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
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       ๔.๑  กอนการสอบปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพ่ือพิจารณาการออกขอสอบรวมกันฒนาขอสอบ

เพ่ือใหไดมาตรฐาน 

๔.๒  ประชุมคณาจารยเพ่ือทวนสอบคะแนนและผลการเรียนของนิสิต 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผลและ

พัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา 
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