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กลุ่มวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

1. กลุ่มวิชาชีพครู 

 ชื่อภาษาไทย   วิชาชีพครู 

 ชื่อภาษาอังกฤษ   Teaching Profession 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะครุศาสตร์  

 

3. หลักการและเหตุผล 

     3.1 หลักการและเหตุผล 

  พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2526 ความตอนหนึ่งว่า  

  “...อาชีพครู ถือว่าส าคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ

มั่นคง และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติ

เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความ

เจริญก้าวหน้าต่อไปได้...”  

 จากพระบรมราโชวาทที่ได้อัญเชิญมานี้ เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความส าคัญของบุคคลที่

ประกอบอาชีพครู อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  ก าหนดให้การจัด

การศกึษาใน สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี

สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีกหลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่ม

สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียด

หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่าง

อิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม

บริบทและศักยภาพของสถาบันเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมใหม้ีการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาวิชาชีพครู  พ.ศ. 2562  ตาม
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้บัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย 6 ด้าน  ดังนี ้   

  1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  2)  ด้านความรู้ 

  3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

  4)  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  6)  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  นอกจากนั้น คณะกรรมการคุรุสภา ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงเป็นเหตุให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้องปรับปรุงหมวดวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ ของคณะกรรมการคุรุสภา   

 3.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ 

 บัณฑิตคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงใหม่  มีคุณลักษณะ เป็นครูดี  

มีทักษะชีวติและมีจิตสาธารณะ  

 3.3 นิยามของวิชาชีพครู 

 วิชาชีพครู หมายถึง วิชาที่เสริมสร้างความเป็นครู ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ มีความสามารถในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรและใช้จิตวิทยาในการเรียนการสอนได้

เป็นอย่างดี มีความรอบรู้และมีทักษะ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ

วิธีการ ศกึษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และมีความมุง่มั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 

  3.4 วัตถุประสงค์ของวชิาชีพครู 

       เพื่อให้ผู้เรยีนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   1) มีคา่นิยมรว่ม ตระหนักและยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การ

พัฒนาความรูส้ึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติตอ่วิชาชีพครูที่เข็มแข็ง มีจติบริการตอ่วิชาชีพครู

และชุมชน 

   2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวญิญาณครูและยึดมั่นใน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหนา้ที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์

สุจรติรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
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ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพ 

   3) เป็นผู้เรยีนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มคีวามรอบรู้ด้านการเงนิ สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเ้ท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวติของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุง่มั่น มานะ บากบั่น ใฝเ่รียนรู้ มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรยีนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   4) เป็นผู้รว่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิด

วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มคีวามฉลาดดิจทิัล ทักษะการท างานเป็นทีม มทีักษะข้ามวัฒนธรรม รูเ้ท่าทัน

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มสี่วนร่วมในการพัฒนา

ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนา ตนเองผูเ้รียนให้เต็มความศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   5) เป็นผู้มคีวามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู ้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา

สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรยีนรู้ ถ่ายทอดความรู ้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใชเ้ทคนิค วธิีการ

จัดการเรยีนรู้ กิจกรรมเรยีนรูท้ี่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู ้ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับ

สาระวิชาและผูเ้รียนที่มคีวามแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรูข้้ามศาสตร์ ขา้มวัฒนธรรม และ

การวิจัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกาจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนือ้หา

สาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตลอดจนน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 

พัฒนาตนเอง ผูเ้รียนและสังคม 

   6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจติส านึกไทย

และจติส านกึสากล รูคุ้ณค่าและมีสว่นร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสาและด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มคีวามยุติธรรมและมีความกล้าหาญ

ทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รูถู้ก รู้ผิด รู้ชอบ ช่ัว ดี กล้าปฏิเสธและต่อตา้นการท าที่ไม่ถูกต้อง 

เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมอืงโลก 

   รวมทั้งมคีุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

 

4. ก าหนดการเปิดการสอน 

          เปิดด าเนนิการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู ปรับปรุง พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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5.  คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 5.1) คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มผีลใชบ้ังคับในปัจจุบัน 

       นอกจากนีอ้าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมคีุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

  5.1.1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาอย่างน้องระดับใดระดับหนึ่ง 

คือ ปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการ

ประเมินศาสตร์วิชาชีพครูที่ก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและ

การสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ

ร่วมมือสรา้งสรรค ์รวมแลว้ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง และ 

  5.1.2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี

ประสบการณน์้อยกว่า 1 ปี ใหม้ีช่ัวโมงสอนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่

มีประสบการณก์ารสอนตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป และ 

  5.1.3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

และมีผลงานทางวชิาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย 

นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณี

บทความอย่างนอ้ย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

  5.1.4) มีประสบการณก์ารสอนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง

น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา จะต้องมี

ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี

การศกึษา ทั้งนีใ้ห้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในระหวา่งการศกึษาด้วย 

        หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   

ให้ยกเว้นเกณฑค์ุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู ข้อ 5.1.2 - 5.1.4 

 5.2 บุคลากรสนับสนุน มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม

จ าเป็นและความตอ้งการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
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6. นักศึกษา 

           นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาวิชาชีพครู ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1           

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   

 

7. หลักสูตร 

             การจัดรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       

มีกรอบแนวคิดดังนี ้

       7.1  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้หลักสูตรต้องมีรายวิชา

ชีพครู ไม่น้อยกว่า 34 หนว่ยกิต 

        7.2  เนื้อหาสาระของรายวิชาชีพครู มีลักษณะเป็นการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ที่เป็นพืน้ฐานของวิชาชีพครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

        7.3  มเีป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
 

8.  ค าอธิบายประกอบรหัสวิชา 

  8.1 รหัสกลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  2-3 ตัว เว้นช่องว่างแล้วตาม

ด้วยตัวเลขอารบิค 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้  

  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว หมายถึง  กลุ่มวิชา 

   CI  หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 

   ED หมายถึง กลุ่มวิชากลางของคณะครุศาสตร์  

   ER หมายถึง กลุ่มวิชาการประเมนิและการวิจัย   

            ETI หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

   PG หมายถึง กลุ่มวิชาจติวิทยาการศกึษาและการแนะแนว 

  ตัวเลขล าดับที่ 1  หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือช้ันปี 

  ตัวเลขล าดับที่ 2  หมายถึง กลุ่มวิชา  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

           CI กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  

 1) แนวคิดพืน้ฐานทางการศึกษา             แทนด้วยตัวเลข 1 

  2) แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้    แทนด้วยตัวเลข 2 

         ED กลุ่มวิชากลางของคณะครุศาสตร์  

       1) ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  แทนด้วยตัวเลข 1 

     2) ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ  แทนด้วยตัวเลข 2 
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             3) การบริหารการศึกษาและประกันคุณภาพการศกึษา     แทนด้วยตัวเลข 3 

         4) …………………………………………………………………………         แทนด้วยตัวเลข 4 

         5)………………………………………………………………………… แทนด้วยตัวเลข 5 

         6)………………………………………………………………………… แทนด้วยตัวเลข 6 

         7) ครุนิพนธ์ แทนด้วยตัวเลข 7 

         8) การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา แทนด้วยตัวเลข 8 

                  ER กลุ่มวิชาการประเมินและการวิจัย 

       1) การวัดและประเมินผล         แทนด้วยตัวเลข 1 

     2) การวิจัย                  แทนด้วยตัวเลข 2 

         ETI กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศกึษาทางไกล     แทนด้วยตัวเลข 1 

  2) ..............................      แทนด้วยตัวเลข 2 

  3) ..............................      แทนด้วยตัวเลข 3 

  4) ....................................      แทนด้วยตัวเลข 4 

  5) สื่อสร้างสรรค์ มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     แทนด้วยตัวเลข 5 

  PG กลุ่มวิชาจติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 1)  หลักการและทฤษฎี  แทนด้วยตัวเลข 1 

  2)  จติวิทยาการศกึษา แทนด้วยตัวเลข 2 

  3)  จติวิทยาการแนะแนว แทนด้วยตัวเลข 3 

  4)  จิตวทิยาองค์การ แทนด้วยตัวเลข 4 

  5)  ………………………………………… แทนด้วยตัวเลข 5 

  6)  ………………………………………… แทนด้วยตัวเลข 6 

  7)  จติวิทยาประยุกต์ แทนด้วยตัวเลข 7 
   

    ตัวเลขล าดับที่ 3-4 หมายถึง ล าดับรายวิชา 

 8.2 การก าหนดจ านวนหนว่ยกิต 

          หมวดวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แตล่ะหมวดวิชา ก าหนด

จ านวนหนว่ยกิต โดยใช้สัญลักษณ์  น (ท-ป-ศ) ดังนี้ 

       น หมายถึง จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชา 

       ท หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรยีนภาคทฤษฎี 

       ป หมายถึง จ านวนช่ัวโมงเรยีนภาคปฏิบัติ 

       ศ หมายถึง จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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9. โครงสร้างหมวดวิชาชีพครู 

 โครงสร้างหมวดวิชาชีพครู      จ านวน  39  หน่วยกิต    แบ่งออกเป็น 

1. วิชาชีพครู                                      จ านวน    25 หน่วยกิต   

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา                                 จ านวน   14 หนว่ยกิต  

โดยมีรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 วิชาชีพครู            25  หน่วยกิต 
 

 CI 2201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 ED 1101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 

 ED 2202 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

 ED 3301 การบริหารการศกึษาและการประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

 ED 4701 ครุนิพนธ์ 1(45) 

 ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 

 ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 PG 1204 จติวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 

 

    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     14 หน่วยกิต 

ED 2801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(45) 

ED 3801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(45) 

ED 4801 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 6(240) 

ED 4802 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2  6(240) 
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10. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาชีพครู  

       10.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                    10.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      1) รัก ศรัทธาและภูมใิจในวิชาชีพครู มีจิตวญิญาณและอุดมการณค์วามเป็นครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

      2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน   

   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และ 

ให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและ

การตัดสินใจ  

   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ

สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 

ความรูส้ึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ

ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน

ผลงาน 
 

        10.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                           1) การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

          2) การเรียนรูโ้ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning) 

          3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

             4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

 10.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

           1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหด์้วยเหตุและผล 

           2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 

           3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศกึษา 

           4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี 

ตลอดหลักสูตร 
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  10.2 ด้านความรู้ 

  10.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้หาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา

ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย

และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ

การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ

สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง

และการบูรณาการขา้มศาสตร ์อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่ง

การเรียนรู ้(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช ้ 

   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ

วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ดา้นความรู้ของแตล่ะสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

   3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ

พัฒนาผู้เรยีน  

   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารตามมาตรฐาน  

   5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรยีน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
 

10.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    เป็นกลยุทธ์การจัดการเรยีนรู้ การถ่ายทอดความรู ้การสร้างแรงบันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ

เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและ

ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม 

และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
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เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้มาตรฐานคุณวุฒิ  โดยใช้วิธี

วิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

    1) การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 

    2) การเรียนรูจ้ากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 

    3) การเรียนรูโ้ดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศกึษา 

    4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 

    5) การเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

    6) การเรียนรูโ้ดยการสบืสอบ 

    7) การเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีสรรสร้างนยิม (Constructivism) 

    8) การเรียนรูแ้บบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดจิทิัล 

    9) การเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับด้าน 

    10) การเรียนรูโ้ดยใช้สถานการณ/์ปรากฏการณ์/ฉากทัศนเ์ป็นพืน้ฐาน 

    11) การเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

    12) การเรียนรูโ้ดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

    13) การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

    14) การเรียนรูเ้ชงิผลิตภาพ 

    15) การเรียนรูด้้วยการน าตนเอง 

    16) การเรียนรูโ้ดยวิธีโสเครตสิ 

    17) Team-based Learning 

    18) Workplace-based Learning 

    19) MOOC (Massive Open Online Course) 
 

         10.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 

วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและ

ประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวัด

และประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จัก

ตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้

ผูเ้กี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ เรียนในการ

ประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ   

ตามวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ 
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  1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติ

ตามสภาพจริง หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครู ฯลฯ 

 2) การประเมนิโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 

 3) การประเมนิกรณีศกึษา 

 4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เ ช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

อุดมการณ์ จติวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู ้ความรอบรู้ดา้นต่าง ๆ ทักษะดิจทิัล ฯลฯ 

 5) การทดสอบความรู ้เชน่ การทดสอบความรูใ้นเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 

 6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน 

รายงานการศกึษาค้นคว้า การวิจัยในช้ันเรยีน การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา ฯลฯ 

 7) การวิเคราะหแ์บบวิภาษวิธี 
 

     10.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 10.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

           1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ

การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง

ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 

บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

   2) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้น าและ

ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอย่างสรา้งสรรค์  

                              3) สร้างและประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากการท าวิจัยและสร้างหรอืร่วมสร้าง 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 

รวมทั้งการถ่ายทอดความรูแ้ก่ชุมชนและสังคม 

 

   4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่ งยืนและน ามาประยุกต์ ใ ช้ ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้ เรียน  พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   

                               10.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        1) การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ 

ข้อเท็จจริง และประเมินขอ้มูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมือง
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ตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม

แพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต โดยค านึงถึงความรู้  หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์

ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น 

   2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชงิปฏิบัติการ (Interactive Action Learning) 

    3) การสบืค้น รวบรวม วเิคราะห์ สังเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหา น าไป

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 

                      10.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต

ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม 

              2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 

              3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศกึษา 

  10.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 10.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          1) รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณแ์ละทางสังคม  

         2) ท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ 

ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

         3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ

ส่วนรวม สามารถชว่ยเหลอืและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์ 

   4) มีภาวะผูน้ าทางวิชาการและวชิาชีพ มคีวามเข้มแข็งและกล้าหาญทาง

จรยิธรรมสามารถชีน้ าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรยีน สถานศกึษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

                   10.4.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

         1) การเรียนแบบมีสว่นร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning Through Action) 

        2) การเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 

       3) การให้ความคิดเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 

Thinking) 
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         4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 

   10.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

     1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบมีสว่นร่วมปฏิบัติการ 

     2) วัดและประเมินจากผลการเป็นผูน้ าแบบมีสว่นร่วมในการน าเสนองานวิชาการ 

     3) วัดและประเมินจากผลการให้ความคิดเห็นและการรับฟังความเห็นแบบ

สะท้อนกลับ 

                      4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

  10.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

 10.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 

เทคโนโลยี 

 1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน รู้วธิีการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของขอ้มูล รู้วธิีจัดการระบบ และตระหนักถึงประเด็นเรื่องลขิสิทธิ์ และการคัดลอกผลงาน 

        2) สามารถผลิต (และได้ผลผลติ) สื่อดจิทิัล เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง และการ

บันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น 

       3) ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

รู้จักสิ่งจ าเป็นพื้นฐานส าหรับป้องกันข้อมูล ระมัดระวังและไตร่ตรองการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทาง

ออนไลน์ 

       4) สามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคช่ันที่เป็นประโยชน์บน

อุปกรณ์ส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อการใชง้านที่ครอบคลุม 

        5) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์

เฉพาะได้พอสมควร 

        6) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการสนทนาและท างานร่วมกับผู้อื่น

แบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของการแบ่งปันเอกสาร ข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-conference) 

การสัมมนา ฯลฯ 

  10.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
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   1) การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ ภาษาพูด หรือภาษาเขียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

     2) การสื่อสาร การเขียนและการน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรยีน 

       3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู ้การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 10.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

        1) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็น

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด หรือภาษาเขียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       2) วัดและประเมินจากการสื่อสาร การเขียนและการน าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรยีน 

          3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู ้การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ  รับและส่งข้อมูล

และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้ง

ตระหนักถึงการละเมิดลิขสทิธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

    10.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้ 

 10.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

           1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในช้ันเรียน วางแผนและออกแบบ

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการช้ันเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดจิทิัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้รียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

          2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล เพื่อน าไปออกแบบ จัดเนือ้หาสาระ การบริหารช้ันเรยีน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนอย่าง

หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผูเ้รียนปกติและผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
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        3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ ์เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณจ์รงิ ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 

การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการ

การท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข

ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญ

ที่สุด 

      4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้  มีความสามารถในการ

ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวย

ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

ให้เต็มตามศักยภาพ 

 5) น าทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy 

Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการท างานแบบร่วมมือ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

              10.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการ

เรยีนรู้ 

         1) การจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 

รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

        2) การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถปานกลาง และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

             3) การบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนการเรียนรู ้การบริหารจัดการช้ันเรยีน การวัดผลประเมนิผล การวิจัยในช้ันเรยีน 

 

              10.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

     1) วัดและประเมินจากผลการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่

เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

      2) วัดและประเมินจากการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 
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   3) วัดและประเมินจากการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ

พัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน การวัดผลประเมินผล การวิจัยใน

ช้ันเรยีน 
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11. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะ

ทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

6.วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

วิชาชีพคร ู 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

CI 2201  การพัฒนาหลักสูตรและวทิยาการจัดการเรียนรู้      


                        

ED 1101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

และจิตวญิญาณความเป็นครู 
                           

ED 2202  ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                            

ED 3301 การบริหารการศึกษาและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
                           

ED 4701 ครุนิพนธ์                            

ER 2101  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                              

ER 3201 การวจิัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้                            

ETI 1101  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการส่ือสารการศกึษาและการเรียนรู้ 
                           

PG 1204  จิตวทิยาส าหรับคร ู                            
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะ

ทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

6.วิธีวทิยาการ

จัดการเรียนรู ้

การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

ED 2801 การฝึกปฏบัิติการวชิาชพีระหว่างเรียน 1                            

ED 3801 การฝึกปฏบัิติการวชิาชพีระหว่างเรียน 2                            

ED 4801 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                            

ED 4802 การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 2                             
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12. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิชาชีพครู 

CI 2201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้                           3(2-2-5) 

     Curriculum Development and Instructional Science 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศกึษา ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การ

น าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ระบบและกระบวนการ

การจัดการเรียนรู้ วิทยาการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน 

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพขของการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา

หลักสูตร 

 

ED 1101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเป็นครู     3(2-2-5) 

             Ethics and Spirituality and Teachership  

   การประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห ์

บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม

ส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
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ED 2202 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู     3(2-2-5) 

             Communicative Language for Teachers 
   การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิค

วิธีการใช ้ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอา่น การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการ

จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  

การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อ

การอยู่รว่มกันอย่างสันติ 

 

ED 3301    การบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

Educational Administration and Quality Assurance            

     วิเคราะห์บริบท นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนา

สถานศกึษาและชุมชน ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง

กับกฎกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษาและประเภทของการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ

พัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็น

พลเมืองดี รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคมทันสมัย และทันต่อความ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

ED 4701    ครุนิพนธ์                         1(45) 

               Individual Development Plan                   

     การจัดท าครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ

หนา้ที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน

และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น

รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ

พัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 

            Learning Measurement and Evaluation              

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผูเ้รียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน

และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 

การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูล

ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรยีน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค ์และใชก้ารสะท้อนคดิไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาตนเองในการเป็นครู

ที่ด ีมคีวามรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  
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ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5) 

             Research and Development in Learning Innovation   

    การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 

ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ

นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง

นวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน 

และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และ

ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง ด าเนินการวิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง

หลากหลายของผู้เรยีน ผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการพเิศษ 

 

ETI 1101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา      

และการเรียนรู้                                                                     3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Educational Communication 

and Learning 

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 

มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ

เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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PG 1204  จติวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 

Psychology for Teachers 

การวิเคราะห ์แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการ

พิเศษโดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ

แนะแนวและจติวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู ้ การส่งเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ 

และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับ

แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความ

ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน

การเป็นครูที่ด ี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

ED 2801   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1       1(45) 

Practicum in Teaching Profession 1    

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันใน

สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ

พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก

สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศกึษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 

 



24 
 

 

 

 

 

ED 3801    การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพระหว่างเรียน 2       1(45) 

Practicum in Teaching Profession 2    

      ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา

เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ

ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียน รว่มมอืกับผูป้กครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน

สถานศกึษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 

ED 4801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                 6(240) 

             Internship 1      

   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลหรอืนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
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Internship 2      

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการ

คิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา

การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก

การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 


