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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 สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2526 ความตอนหนึ่งว่า
“...อาชีพครู ถือว่าสาคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
มั่น คง และก่ อนที่ จ ะพั ฒ นาบ้ านเมื องให้เ จริญ ได้ นั้น จะต้ องพั ฒนาคน ซึ่ ง ก็ ไ ด้แ ก่ เ ยาวชนของชาติ
เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้...”
จากพระบรมราโชวาทที่ได้อัญเชิญมานี้ เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความสาคัญของบุคคลที่
ประกอบอาชีพครู อีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กาหนดให้การจัด
การศึกษาใน สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีหลายกลุ่มสาขาวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาวิชายังมี
สาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) อีก หลายสาขาวิชามากน้อยเป็นไปตามขอบข่ายของศาสตร์แต่ละกลุ่ม
สาขาวิ ช าและหลั ก สู ตรการศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน ระดั บ การศึ ก ษาอาชี ว ศึก ษารวมถึ ง
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ซึ่ งสถาบันการศึก ษาสามารถจัดทารายละเอีย ด
หลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตลอดจนจัดการศึกษาเป็นสาขาวิชา (วิชาเอก วิชาโท) ได้อย่าง
อิส ระ สอดคล้องกั บมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาตาม
บริบ ทและศัก ยภาพของสถาบั น เพื่ อพั ฒ นาคนให้ มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาวิชาชีพครู พ.ศ. 2562 ตาม
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 กาหนดให้บัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
นอกจากนั้ น คณะกรรมการคุรุ ส ภา ได้ ป ระกาศเกณฑ์ม าตรฐานวิช าชี พ จึ งเป็ นเหตุ ใ ห้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้องปรับปรุง หมวดวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และ มาตรฐานวิ ชาชี พและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ของคณะกรรมการคุรุสภา
3.2 คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข องคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่
บั ณ ฑิ ต คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ เป็ น ครู ดี
มีทักษะชีวติ และมีจิตสาธารณะ
3.3 นิยามของวิชาชีพครู
วิชาชีพครู หมายถึง วิชาที่เสริมสร้างความเป็นครู ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความสามารถในการสอน สามารถพัฒนาหลักสูตรและใช้จิตวิทยาในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี มีความรอบรู้และมีทักษะ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ
วิธีการ ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ และมีความมุง่ มั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
3.4 วัตถุประสงค์ของวิชาชีพครู
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีคา่ นิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทางานของครู การ
พัฒนาความรูส้ ึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติตอ่ วิชาชีพครูที่เข็มแข็ง มีจติ บริการต่อวิชาชีพครู
และชุมชน
2) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
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ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผเู้ รียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
3) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุง่ มั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4) เป็นผู้รว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิด
วิเคราะห์ การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจทิ ัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รูเ้ ท่าทัน
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา ตนเองผูเ้ รียนให้เต็มความศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
5) เป็นผู้มคี วามสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรูท้ ี่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผูเ้ รียนที่มคี วามแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรูข้ ้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และ
การวิจัย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในกาจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนือ้ หา
สาระ และเทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียน ตลอดจนนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
พัฒนาตนเอง ผูเ้ รียนและสังคม
6) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจติ สานึกไทย
และจิตสานึกสากล รูค้ ุณค่าและมีสว่ นร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสาและดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รูถ้ ูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการทาที่ไม่ถูกต้อง
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
4. กาหนดการเปิดการสอน
เปิดดาเนินการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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5. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5.1) คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิด ชอบหลั ก สูตร และอาจารย์พิเศษให้เ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มผี ลใช้บังคับในปัจจุบัน
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
5.1.1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาอย่างน้องระดับใดระดับหนึ่ง
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการ
ประเมินศาสตร์วิชาชีพครูที่กาหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทัก ษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทัก ษะการท างานวิจัย และวัดประเมิน ทัก ษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ
5.1.2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่
มีประสบการณ์การสอนตัง้ แต่ 3 ปีข้ึนไป และ
5.1.3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ตารา หนังสือ งานวิจัย
นวั ต กรรม ผลงานสร้ างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้ นงาน ที่ มีก ารเผยแพร่ลั ก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ง กรณี
บทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
5.1.4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา จะต้องมี
ประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนีใ้ ห้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครู ข้อ 5.1.2 - 5.1.4
5.2 บุคลากรสนับสนุน มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม
จาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
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6. นักศึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาวิชาชีพครู ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต และหลั ก สู ตรอื่ น ๆ ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏเชี ย งใหม่ ตั้ งแต่ ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
7. หลักสูตร
การจั ด รายวิ ช าในหมวดวิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
มีกรอบแนวคิดดังนี้
7.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญ ญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดให้หลักสูตรต้องมีรายวิชา
ชีพครู ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
7.2 เนื้อหาสาระของรายวิชาชีพครู มีลักษณะเป็นการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ที่เป็นพืน้ ฐานของวิชาชีพครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
7.3 มีเป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. คาอธิบายประกอบรหัสวิชา
8.1 รหัสกลุ่มวิชาชีพครู กาหนดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว เว้นช่องว่างแล้วตาม
ด้วยตัวเลขอารบิค 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2-3 ตัว หมายถึง กลุ่มวิชา
CI
หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
ED หมายถึง กลุ่มวิชากลางของคณะครุศาสตร์
ER
หมายถึง กลุ่มวิชาการประเมินและการวิจัย
ETI หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
PG หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวเลขลาดับที่ 1 หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 2 หมายถึง กลุ่มวิชา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
CI กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
1) แนวคิดพืน้ ฐานทางการศึกษา
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) การบริหารการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
4) …………………………………………………………………………
5)…………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………
7) ครุนิพนธ์
8) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ER กลุ่มวิชาการประเมินและการวิจัย
1) การวัดและประเมินผล
2) การวิจัย
ETI กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล
2) ..............................
3) ..............................
4) ....................................
5) สื่อสร้างสรรค์ มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
PG กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1) หลักการและทฤษฎี
2) จิตวิทยาการศึกษา
3) จิตวิทยาการแนะแนว
4) จิตวิทยาองค์การ
5) …………………………………………
6) …………………………………………
7) จิตวิทยาประยุกต์

แทนด้วยตัวเลข 3
แทนด้วยตัวเลข 4
แทนด้วยตัวเลข 5
แทนด้วยตัวเลข 6
แทนด้วยตัวเลข 7
แทนด้วยตัวเลข 8
แทนด้วยตัวเลข 1
แทนด้วยตัวเลข 2
แทนด้วยตัวเลข 1
แทนด้วยตัวเลข 2
แทนด้วยตัวเลข 3
แทนด้วยตัวเลข 4
แทนด้วยตัวเลข 5
แทนด้วยตัวเลข 1
แทนด้วยตัวเลข 2
แทนด้วยตัวเลข 3
แทนด้วยตัวเลข 4
แทนด้วยตัวเลข 5
แทนด้วยตัวเลข 6
แทนด้วยตัวเลข 7

ตัวเลขลาดับที่ 3-4 หมายถึง ลาดับรายวิชา
8.2 การกาหนดจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แต่ละหมวดวิชา กาหนด
จานวนหน่วยกิต โดยใช้สัญลักษณ์ น (ท-ป-ศ) ดังนี้
น
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตของรายวิชา
ท
หมายถึง
จานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
ป
หมายถึง
จานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
ศ
หมายถึง
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
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9. โครงสร้างหมวดวิชาชีพครู
โครงสร้างหมวดวิชาชีพครู จานวน 39 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น
1. วิชาชีพครู
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โดยมีรายวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาชีพครู

จานวน 25 หน่วยกิต
จานวน 14 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต

CI 2201

การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

ED 1101

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

ED 2202 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ED 3301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

ED 4701 ครุนิพนธ์
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1(45)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5)
PG 1204 จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ED 2801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ED 3801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ED 4801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED 4802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3(2-2-5)
14 หน่วยกิต
1(45)
1(45)
6(240)
6(240)
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10. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาชีพครู
10.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
10.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมใิ จในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสีย สละ รับ ผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
3) มี ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ และ
ให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ
4) มีค วามกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉั ย
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและ
สภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ เหตุ ผ ลและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ความรูส้ ึกของผู้อ่นื และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน
10.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเ คราะห์ด้ว ยเหตุและผลในประเด็นวิก ฤตด้านคุณธรรมจริย ธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโ้ ดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
10.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศกึ ษา
4) วั ด และประเมิ นจากผลการเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มความเป็ นครู เป็ นรายปี
ตลอดหลักสูตร
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10.2 ด้านความรู้
10.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนือ้ หาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ
ค่านิย มของครู คุ ณธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิท ยา
ส าหรับ ครู จิต วิท ยาพั ฒนาการ จิต วิท ยาการเรีย นรู้ เ พื่อ จัด การเรี ย นรู้และช่ วยเหลื อ แก้ไ ขปั ญ หา
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย น หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การเรี ย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทัก ษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทัก ษะการท างานวิจัย และวัดประเมิน ทัก ษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้ นความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพั ฒนา
ที่ยั่งยืนและนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
10.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม
และนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
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เทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้มาตรฐานคุณวุฒิ โดยใช้วิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
1) การเรียนรูจ้ ากกรณีศึกษา
2) การเรียนรูจ้ ากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
3) การเรียนรูโ้ ดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
5) การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
6) การเรียนรูโ้ ดยการสืบสอบ
7) การเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
8) การเรียนรูแ้ บบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
9) การเรียนรูแ้ บบห้องเรียนกลับด้าน
10) การเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพืน้ ฐาน
11) การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
12) การเรียนรูโ้ ดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
13) การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
14) การเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
15) การเรียนรูด้ ้วยการนาตนเอง
16) การเรียนรูโ้ ดยวิธีโสเครติส
17) Team-based Learning
18) Workplace-based Learning
19) MOOC (Massive Open Online Course)
10.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง
วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและ
ประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และการตัดสินผลการเรียน ใช้การวั ด
และประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เ รีย นสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ท าให้ผู้เ รียนรู้จัก
ตนเอง และมีข้อมูล สารสนเทศในการปรับ ปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และท าให้
ผูเ้ กี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ เรียนในการ
ประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึก ษาโดยมีก ลยุ ท ธ์ก ารประเมินผลการเรีย นรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาทิ
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1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การทางานตามสภาพจริง การปฏิบัติ
ตามสภาพจริง หรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ฯลฯ
2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง
3) การประเมินกรณีศกึ ษา
4) การใช้ แ บบวั ด ทางจิ ต วิ ท ยา เช่ น แบบวั ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ดา้ นต่าง ๆ ทักษะดิจทิ ัล ฯลฯ
5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรูใ้ นเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี
6) การวั ด ผลภาคปฏิบั ติ/ทัก ษะการปฏิ บัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน
รายงานการศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ
7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
10.3 ด้านทักษะทางปัญญา
10.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเ คราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ ย นแปลงในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุ กต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉั ย แก้ปัญ หาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) เป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญา สามารถคิ ด ริ เ ริ่ ม และพั ฒ นางานอย่ า งสร้ า งสรรค์
มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีค วามเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริย ธรรม สามารถชี้นาและ
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรูแ้ ก่ชุมชนและสังคม
4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น และน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาตน พั ฒ นาผู้ เ รี ย น พั ฒ นางานและพั ฒ นาชุ ม ชน
10.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเกี่ยวกับ ประเด็นวิกฤตทางวิชาการวิชาชีพ
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
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ตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญ และก้าวทันกับ การเปลี่ย นแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ หลั ก การทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
3) การสืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
10.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศกึ ษา
10.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
10.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น มี ค วามคิ ด เชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทาง
อารมณ์และทางสังคม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผูน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชีน้ าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

10.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีสว่ นร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning Through Action)
2) การเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การให้ ความคิ ดเห็ นและการรั บฟั งความเห็ นแบบสะท้ อนกลั บ (Reflective
Thinking)
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4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
10.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบมีสว่ นร่วมปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากผลการเป็นผูน้ าแบบมีสว่ นร่วมในการนาเสนองานวิชาการ
3) วั ด และประเมิ น จากผลการให้ ความคิ ดเห็ นและการรั บฟั งความเห็ นแบบ
สะท้อนกลับ
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
10.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
10.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน รู้วธิ ีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล รู้วธิ ีจัดการระบบ และตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และการคัดลอกผลงาน
2) สามารถผลิต (และได้ผลผลิต) สื่อดิจทิ ัล เช่น คลิปวิดีโอ คลิปเสียง และการ
บันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น
3) ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
รู้จัก สิ่งจาเป็นพื้นฐานส าหรับ ป้องกั นข้อมูล ระมัดระวังและไตร่ตรองการมีป ฏิสัมพันธ์กั บ ผู้อื่นทาง
ออนไลน์
4) สามารถติด ตั้งและใช้ซ อฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เ ป็นประโยชน์ บ น
อุปกรณ์ส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุม
5) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้คาศัพท์
เฉพาะได้พอสมควร
6) สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการสนทนาและทางานร่วมกับผู้อื่น
แบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของการแบ่งปันเอกสาร ข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล (video-conference)
การสัมมนา ฯลฯ
10.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
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1) การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพู ด หรือภาษาเขียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2) การสื่อสาร การเขียนและการนาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
10.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1) วัด และประเมินจากการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็น
ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด หรือภาษาเขียนเกี่ยวกับวิชาที่สอนและงานครูที่รับผิดชอบ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) วั ด และประเมิ น จากการสื่ อสาร การเขี ยนและการน าเสนอข้ อมู ล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสาเร็จรูป ที่จาเป็นสาหรับ การเรีย นรู้
การจัดการเรียนรู้ การทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
10.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
10.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดว้ ยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2) มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อนาไปออกแบบ จัดเนือ้ หาสาระ การบริหารชั้นเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามความสนใจและความถนั ด ของผู้ เ รี ย นอย่ า ง
หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผูเ้ รียนปกติและผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
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3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด
การทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการ
การทางานกั บ การเรียนรู้และคุ ณธรรมจริย ธรรม สามารถประยุ กต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกั น แก้ไ ข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญ
ที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรีย น แหล่งวิท ยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ
5) น าทั ก ษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการจัด การเรีย นรู้ เ พื่ อ
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy
Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการทางานแบบร่วมมือ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้
1) การจัด การเรียนรู้ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผูเ้ รียนที่มคี วามสามารถปานกลาง และผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ
3) การบูรณาการหลัก การ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน
10.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากผลการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
2) วั ด และประเมิน จากการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ
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3) วัดและประเมินจากการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร การวางแผนการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล การวิจัยใน
ชั้นเรียน
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11. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4.ทักษะ
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาชีพครู

1

CI 2201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้



ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
ED 2202 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ED 3301 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ED 4701 ครุนิพนธ์
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
PG 1204 จิตวิทยาสาหรับครู
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และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5
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6.วิธีวทิ ยาการ
จัดการเรียนรู้





 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
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ระหว่างบุคคล






3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

ความสัมพันธ์
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4.ทักษะ
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ED 2801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ED 3801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
ED 4801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED 4802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

1

2



3

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

4 1 2 3 4 5 1

2

3

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5
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6.วิธีวทิ ยาการ
จัดการเรียนรู้
3

4
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12. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
วิชาชีพครู
CI 2201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum Development and Instructional Science
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การ
นาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ ระบบและกระบวนการ
การจัด การเรีย นรู้ วิท ยาการเรีย นรู้ รูป แบบการจัดการเรีย นรู้ การบริหารจัดการชั้นเรีย น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เ พื่อพัฒนาคุณภาพขของการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร
ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5)
Ethics and Spirituality and Teachership
การประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ดารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ ย วกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
สาหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ED 2202 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(2-2-5)
Communicative Language for Teachers
การใช้ ภ าษาไทย ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ในการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ เทคนิค
วิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่ อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อ
การอยู่รว่ มกันอย่างสันติ
ED 3301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Administration and Quality Assurance
วิเ คราะห์บ ริบ ท นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ เพื่อจัด ท าแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงและบริบทของสถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึก ษาและประเภทของการศึก ษา โดยใช้ก ระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีทัศนคติที่ดีถูกต้องต่อบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต ที่มั่นคง มีงานทา มีอาชีพ เป็น
พลเมื อ งดี รอบรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทโลก สั ง คมทั น สมั ย และทั น ต่ อ ความ
เปลี่ยนแปลง
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ED 4701 ครุนิพนธ์
1(45)
Individual Development Plan
การจัดทาครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติ
หน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มคี วามรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับ ลั ก ษณะของสาระส าคั ญในเรื่องที่ป ระเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล
การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
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ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Learning Innovation
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรีย น
ออกแบบการวิ จัย โดยประยุ ก ต์ใ ช้ หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีท างการวิจัย จรรยาบรรณของ
นัก วิ จัย การสร้า งและหาคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อวิ จัย ประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีดิ จิทั ลในการสร้า ง
นวัตกรรมในการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ บริบทของ
ชุมชน เพื่อให้สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง ดาเนินการวิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการพิเศษ
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Educational Communication
and Learning
การวิ เ คราะห์ห ลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อ สารการศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ล ะเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ
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PG 1204 จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
การวิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็น
ครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับ
แก่ ผู้ป กครองและผู้เ กี่ ย วข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เ รีย น การสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ED 2801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
1(45)
Practicum in Teaching Profession 1
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ระบุ จ รรยาบรรณต่ อ ตนเองและต่ อ วิ ช าชี พ รอบรู้ บ ทหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อนและครู ป ระจ าชั้ น ใน
สถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศั ก ยภาพ สรุ ป แนวทางและลั ก ษณะกิ จ กรรมการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของครู ทั้ ง ในและนอก
สถานศึ ก ษา ผ่ านกระบวนการสั งเกตและวิเ คราะห์ ก ารปฏิบัติ หน้ าที่ ครู ถอดบทเรี ย นจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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ED 3801 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
1(45)
Practicum in Teaching Profession 2
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้ า น บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา ออกแบบนวั ต กรรม การ
ด าเนินการเกี่ ย วกั บ การประกั น คุณภาพการศึก ษาที่สอดคล้องกั บ สถานศึ ก ษาแต่ ละระดั บ
บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียน ร่วมมือกับผูป้ กครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นศาสตร์ วิ ช าชี พ ครู แ ละศาสตร์ ส าขาวิ ช าเอก เข้ า ร่ ว มโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ED 4801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(240)
Internship 1
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ (PLC) เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
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ED 4802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(240)
Internship 2
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการ
คิดขั้นสูงและนาไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณา
การบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิ จัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อ ย่างชั ด เจนจากการเข้ าร่วมกิจกรรมที่ส่ งเสริ มให้เ กิดความก้า วหน้า ทางวิ ชาชี พ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

