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การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เรื่อง “รูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์” 

โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การศึกษา 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยปัจจุบัน สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญ กับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต ออกสู่

โลกแห่งการท างาน ในสายอาชีพครู หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จึงมีความส าคัญต่อระบบการ
พัฒนาการศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมใหญ่ระบบการบริหารจัดการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของ สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผ้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และความ มั่นใจ(Confidence) ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ ผ้เรียน 
ผู้ปกครอง ผู้และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม เพ่ือให้ก้าวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่ทวีความ รุนแรงกว่าในอดีตและเพ่ือสร้างขีดความสามารถในสาย
อาชีพที่มีความส าคัญกับอนาคตของชาติ อย่างยั่งยืน  ดังนั้นแต่ละสถาบันจึงมีรูปแบบการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายเดียวกัน รูปแบบเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาก็แตกต่างกันไป แต่สุดท้าย
เป้าหมายส าคัญก็คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น การแบ่งปันความรู้ในหัวข้อรูปแบบเฉพาะในการผลิต
บัณฑิตของคณะครุศาสตร์ จึงได้ค้นหา กลุ่มบุคคล สาขาวิชาที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในเรื่องหลักสูตรและการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาแบ่งประสบการณ์ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสาขาวิชา อ่ืนๆ  เพ่ือน าไปบูรณาการและ พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสาขาวิชาที่แตกต่าง
ออกไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะในการผลิตของคณะครุศาสตร์ 
2. เพ่ือเป็นการกระต้นให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  
3. เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ระหว่างสาขาวิชา แต่อยู่ภายใต้คณะเดียวกัน 
 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  
คณะครุศาสตร์ 
 



2 
 

หัวข้อที่ 1 
“รูปแบบเฉพาะในการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์” 

โดย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
สถานการณ์ ปัจจุบัน 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 1.  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการแข่งขันกันอย่างสูง  ในปี
พุทธศักราช  2558  จะมีการเปิดประชาคมอาเซียน  ท าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติ  วิถีการ
ด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  การพัฒนาประเทศที่เน้นด้านเศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูง  มีปัญหาต่อเนื่อง
มายังรายได้ภาคครัวเรือน  เกิดความยากจน  เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี  ซึ่งจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้นไป
เรื่อยๆ  ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ  ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม  การเมืองและการศึกษา  ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัว  เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือให้
สามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างมั่นคง  โลกในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นประเทศ
เดียวกันหรือการติดต่อข้ามประเทศ การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ มีผลในเชิงธุรกิจการค้าขาย  ซึ่งเรา
จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ  คน
ไทยจ าเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพประชากรของประเทศไทยในอนาคต 
 2.  สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2554 - 2559) ได้สรุปไว้ว่า
สังคมไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆด้าน  ขาดภาวะสมดุล  มีปัญหาที่ต้องดูแลแก้ไข  บางเรื่องอยู่ใน
ขั้นวิกฤต  ซึ่งมีเหตุจากสภาพภายในสังคมของเราเอง  และจากการคล้อยตามกระแสโลกาภิวัฒน์ของโลก  ผล
จากวิกฤตเศรษฐกิจท าให้อัตราการว่างงานสูง  มีปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาพ่อแม่วัยใส  ความ
ยากจน  ยาเสพติด  อาชญากรรม  ครอบครัวแตกแยก  เป็นต้น  โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช  2555  มีการ
ตื่นตัวเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช  
2558  ได้สร้างความรุนแรงในการแข่งขันมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ  
เพ่ือความสามารถในการปรับตัว  รู้เท่าทัน ไม่ให้ติดอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น  คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยโดย
เฉลี่ยต่ าลง  และมีมาตรฐานค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกัน  สังคมตกอยู่ในกระแส
บริโภคนิยมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการกลั่นกรอง คัดสรร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยศิลปะไทยที่ทรงคุณค่าถูกละเลย  สถาบันทางศาสนา ซึ่งเคย
เป็นพลังส าคัญ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมของกุลบุตร กุลธิดาของศาสนิกชน  ได้รับการยอมรับในฐานะ
เป็นที่พ่ึงทางใจน้อยลง  ในขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายเพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมที่เป็นเอกภาพ
เอ้ืออาทรต่อกันมีความเป็นอยู่ที่ดีพัฒนาทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคมโดยการพัฒนามนุษย์  เน้นบูรณา
การด้านการศึกษา  สร้างสังคมความรู้  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังคมทุกวันนี้และในอนาคตเป็นสังคม
ฐานความรู้ที่การเรียนรู้ ความรู้ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
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ส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนส่วนใหญ่  โดยยึดหลักการให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมทุก
ระดับ  ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูปฐมวัย  จึงต้อ งค านึงถึง
สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  คือสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและทิศทางใหม่ในการพัฒนา
สังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่อยู่ในสภาวการณ์การเปิดประชาคมอาเซียน แนวโน้มของหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึก จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  การพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพครูปฐมวัยที่สอดรับกับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กรอบ
แนวทางในการปฎิรูปการศึกษา  และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 3.  สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
คือ การเรียนรู้เพ่ือชีวิต การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน  เพ่ือให้ได้
คนยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ตลอดจนใฝ่ดี  มีจิต
สาธารณะ  มีระเบียบวินัย  มีจริยธรรม  คุณธรรม  และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาเป็นแนวทางการ
ผลิตครูยุคใหม่  มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  หรือความสามารถหลักของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ได้ผสมผสาน
แนวความคิดเรื่องการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ไว้ด้วย  รวมทั้งให้มีระบบสนับสนุนการผลิตครูที่มี
คุณภาพมาตรฐาน  ทั้งการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  การพัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมสนับสนุนการผลิตครูยุคใหม่ 
 
รูปแบบ เฉพาะหลักสูตร (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  มุ่งสร้างครูปฐมวัย  ให้มีความเจริญงอกงามทางปัญญา  บูรณาการความรู้คู่คุณธรรม  
จริยธรรม เน้นปฏิบัติน าทฤษฎี ให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์  มี
ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  น าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือดูแล
ตนเองและผู้อ่ืน  รวมทั้งสามารถใช้ภูมิปัญญาไทย  ผสมผสานภูมิปัญญาสากล  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2  ความส าคัญ 
  การผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้  ประสบการณ์และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  เป็นผู้วางรากฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญให้กับเด็กปฐมวัยเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาของ
บุคคล  เพราะพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคมและสติปัญญาเจริญอย่างรวดเร็ว  จึงจ าเป็นต้อง
มีหลักสูตรที่มีคุณภาพที่สามารถหล่อหลอมบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นครูปฐมวัยที่ดี ที่รองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  ดังนี้ 
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  1.3.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิ ชาชีพครู และมีความ
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ  วิชาชีพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
  1.3.2 มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งการท างาน ร่วมกัน
กับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
  1.3.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี  และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
  1.3.4 มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  1.3.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ  วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล  โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการพหุวิทยาการ  
ผสมผสานภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3.6 มีความรอบรู้ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความสามารถในการ
ติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย  และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
  1.3.7 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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ครูปฐมวัยมืออาชีพ 

ชั้นปีท่ี  5 
-  สัมมนาเสริมความรู้เพิ่มเติมระหว่างการออกปฏิบัติการสอน 
   ภาคเรียนละอย่างน้อย  2  ครั้ง 
 

-  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1  และ  2   
    ภาคการศึกษาท่ี  1  และภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ชั้นปีท่ี  4 
- ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้า  ภาคเรียนละ  10  วัน 
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
- อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
- กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
- ศึกษาดูงานด้านปฐมวัย  1  ครั้ง 

-  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  2 
    ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

ชั้นปีท่ี  3 
-  ฝึกงานผู้ช่วยครูในโรงเรียนอนุบาลเครือข่ายก่อนเปิดภาคเรียน 
 เป็นเวลา  3  สัปดาห์ 
- ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
- อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- บริหารจัดการชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 
- ออกค่ายพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย     1  ครั้ง 
- จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
- กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
 
 

-  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  1 
    ภาคการศึกษาท่ี  2 

ชั้นปีท่ี  2 
-  ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
-  ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
-  อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
-  ร่วมกิจกรรมชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 
-  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
-  กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
 

ชั้นปีท่ี  1 
-  ปฏิบัติงานรับเด็กปฐมวัยตอนเช้าภาคเรียนละ  10  วัน 
-  ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู  ภาคเรียนละ  30  ชั่วโมง 
-  อบรมเสริมความรู้ด้านปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
-  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างน้อยปีละ  1  เรื่อง 
-  กิจกรรมสะสมการอ่านอย่างน้อย ภาคเรียนละ 5 เล่ม 
-  ร่วมกิจกรรมชุมนุมปฐมวัยสร้างสรรค์ 

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
(ChomBueng Early Childhood Program Model) 

 

MODEL การศึกษาปฐมวัย 
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ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ระบุอัตลักษณ์ของนักศึกษาไว้ว่า  “ใฝ่ดี ใฝ่รู้  สู้งาน”  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงได้ก าหนดกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษา  ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ใฝ่ดี 
-  มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
 จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
-  มีวินัยในตนเอง 

 
-  จัดให้นักศึกษาด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
-  จัดให้นักศึกษาฝึกกิจกรรมการรับเด็กตอนเช้าที่โรงเรียนสาธิตทุก
 ภาคเรียนๆ ละ 10 วัน 
-  สาขาวิชาก าหนดให้ทุกรายวิชามีการวัดผลทางด้านจิตพิสัย เช่น 
 การส่งเสริมการมีวินัยในตนเองในเรื่องการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
 เป็นต้น 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมที่เน้นจิตอาสาหรือชมรม เพ่ือ
 สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

ใฝ่รู้ 
- มี ค ว า ม ร อ บ รู้ ส า ม า ร ถ
 ประยุกต์ทฤษฎีเพ่ือน าไปสู่
 องค์ความรู้ด้วยตนเองทั้ ง
 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
-  มีทักษะกระบวนการคิด เ ป็ น
 ร ะ บ บ น า ไ ป สู่ ก า ร
 สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
-  มีความสามารถในการใช้
 ภาษาและเทคโนโลยี 
-  สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทย
 กับภูมิปัญญาสากลตามหลัก
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมทั้งในรายวิชาและค้นคว้า
 ด้วยตนเองในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายรูปแบบ 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด  โดยให้โอกาสนักศึกษา
 ร่วมอภิปรายตามความคิดเห็นกับอาจารย์   เ พ่ือน  และ
 ผู้เกี่ยวข้อง  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญา
 สากลตามหลั ก เศรษฐกิ จพอเ พียง  โดยบู รณาการ เข้ าสู่
 กระบวนการของรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องอ่านและบันทึกการอ่านหนังสือภาคเรียน 
 ละอย่างน้อย 5 เล่ม 

สู้งาน 
- มีความขยันอดทน รับผิดชอบ 
 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 และมีความเชี่ยวชาญในการ
 จัดการเรียนการสอน 

 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในรายวิชาที่เรียนและกิจกรรมเสริม
 หลักสูตรของสาขาวิชาโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานการเป็นผู้ช่วยครู
 ใน โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต  ทั้ ง ใน เ รื่ อ งกา รดู แล เด็ ก  การ เตรี ยม
 กิจกรรมการจัดท าสื่อ การจัดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ภาคเรียนๆ 
 ละ 30 ชั่วโมง  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ผลการเรียนรู้ในตารางของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
  1) มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีเหตุผล  และเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม 
  2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
  3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
  5) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  ทั้งทางกาย  วาจา  และใจ 
  2.1.2 ความรู้ 
   1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   2) มีความรู้กว้างขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
   3) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน  รู้เท่าทันสถานการณ ์
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และนานาชาติ 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  ได้ 
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   1) มีทักษะการแก้ปัญหา  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
   2) สามารถคิดเชิงสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   3) ใช้ทักษะในการสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
   5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
  2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
   2) เข้าใจบทบาทของตน  และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์  เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4) มีการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที ่
   5) มีทักษะในการสร้างความสามัคคี  สามารถจัดการความขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   2) ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร น าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   4) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติประมวลผล  แปลความหมายและวิเคราะห์
ข้อมูลได ้
   5) ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 

 2.2  ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน  มีความหมายดังนี้ 
  2.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณ วิชาชีพครู  มี
คุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตามวิถีแห่งความพอเพียง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความ
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ  และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    1.2) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์  โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  เคารพในคุณค่า  และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เข้าใจความรู้สึกและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ส านึกในหน้าที่  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  (Dialectics)  ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ  รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
    2.2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงวิชาการ  (Interactive action learning) 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
    2.4) สอนโดยใช้กรณีศึกษา  บุคคลต้นแบบ  การแสดงบทบาทสมมุติ  สถานการณ์จ าลอง 
    2.5) สอนโดยการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ  ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    2.6) ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีทางด้านความประพฤติและการปฏิบัติ 
    2.7) การท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีละอย่างน้อย 1 โครงการต่อชั้นปี 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3.2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
    3.3) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
    3.4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
    3.5) วัดและประเมินจากการน าเสนอผลงานการท างานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
    3.6) วัดและประเมินจากผลการประเมินอาจารย์ของนักศึกษา 
    3.7) วัดและประเมินจากรายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

  2.2.2  ความรู้ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1.1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปวิชาชีพครู  และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  
เป็นระบบ  และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าองค์ความรู้  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    1.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  ทั้งการบูร
ณาการข้ามศาสตร์  และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง  เข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน
ในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
     
   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    2.1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ(Inquiry method) 
    2.2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
    2.3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
    2.4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative Learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่า องค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
    2.5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
    3.3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
    3.4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ 
    3.5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1.1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  การวินิจฉัย  แก้ปัญหา  และท าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
    1.2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน  เสนอทางออก  และน าไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
    1.3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์  รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  วิชาชีพ  และทาง
สังคม  (Problem – based learning) 
    2.2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  (Research – based learning) 
    2.3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development  และ 
Vision – based learning) 
    2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ  วิชาชีพ  และทางสังคม 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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    3.3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1.1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น  เข้าใจผู้อื่น  มีมุมมองเชิงบวก   
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และทางสังคม 
    1.2) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่าง 
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
    1.3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  
    2.1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
   2.2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership)  ในการน าเสนองานวิชาการ 
    2.3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking) 
    2.4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
    3.3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม  และการเป็นผู้น าในการอภิปราย ซักถาม 
    3.4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปี 
ตลอดหลักสูตร 
 

  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
    1.1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ  หรือคณิตศาสตร์ภาษาพูด
และภาษาเขียน  อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
    1.2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
    1.3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด  การเขียน  และ น าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    2.1) การติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าว
หนังสือพิมพ์ 
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    2.2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์  และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ ด้าน
การศึกษา 
    3.2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน การศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 
  2.2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย  ทั้งรูปแบบ ที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non – formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
    1.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
    1.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    2.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    2.2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through Action) 
    2.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    3.2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา(Field based learning through Action) 
    3.3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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การแบ่งปันความรู้ และ แลกเปลีย่นเรียนรู้  
หัวข้อที่ 2 

“PCL (Professional Learning Community) กับการท างาน” 

โดย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์การศึกษา 

ณ ห้องประชุม 417 
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5 กรกฎาคม 2558 

 
 
 

ใส่รูป 
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