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อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
 ครู อาจารยผ์ูจ้ดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาเด็กตัง้แต่ระดบัปฐมวยัถงึระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 
ปรชัญา  ความส าคญั  และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 ๑.  ปรชัญา 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู ของสถาบนัอาศรมศลิป์มเีจตจ านงทีจ่ะ
พฒันาบุคคลทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาต่างๆ ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถทีจ่ะไป
ประกอบวิชาชพีครู ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชพีช ัน้สูง และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการปฏริูปการศกึษา และการพฒันาการศกึษาของประเทศ โดยเนน้การ
เรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง การบูรณาการศาสตรแ์ละศลิป์ และการเรยีนรูภ้ายในตนเขา้ดว้ยกนั
อย่างสมดุลในบรบิทของปรชัญาการศกึษาสากลและปรชัญาการศกึษาตามแนวพุทธธรรม 
 
 ๒.  ความส าคญั 
 การเปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู ของสถาบนัอาศรมศลิป์น้ัน มี
เป้าหมายส าคญั คอื การฝึกฝนผูเ้รยีนใหม้คีุณสมบตัขิองการเป็นผูเ้รยีนรู ้และการรูจ้กัใครค่รวญ
ต่อสิ่งที่ตนเผชญิอย่างมีสติ ผ่านการเจรญิสติภาวนา เพื่อบ่มเพาะจติวิญญาณของครูที่ดีให ้
เกดิขึน้ในหวัใจของผูเ้รยีน กล่าวคอื นอกเหนือจากการเป็นผูม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการ
พฒันาผูเ้รยีนอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นผูม้วุีฒภิาวะในการบรหิารจดัการการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน
แลว้ ยงัรวมถงึการมทีกัษะและสายตาในการสงัเกตเด็กอย่างละเอยีดทัง้ทางดา้นภูมหิลงั กายภาพ
และพฤตกิรรม รวมทัง้เขา้ถงึภาวะการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิของนักเรยีน ดว้ยใจทีม่เีมตตา กรุณา และ
ปราศจากอคต ิซึง่จะท าใหค้รูเป็นตน้ทางส าคญัของการสรา้งการเรยีนรูท้ีด่ขีองนักเรยีนใหเ้ผชญิ
ความเป็นจรงิในโลกการเรยีนรูต้่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถปลูกฝังส านึกความรบัผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคม  ท านุบ ารุงรกัษาศลิปวฒันธรรมไทย เพื่อเป็นก าลงัส าคญัใหแ้ก่สงัคมไทยได ้
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ต่อไปในอนาคต ดว้ยปรชัญาและแนวคิด ดงักล่าวจึงไดอ้อกแบบหลกัสูตรใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานและมจีดุเนน้เฉพาะดงันี ้

• ดา้นการจดัการเรยีนการสอน ประกอบดว้ยการฝึกฝนผ่านปฏบิตังิานจรงิในช ัน้
เรยีนของนักศึกษาเป็นหลัก ควบคู่ไปกบัการเรยีนทางทฤษฎีดว้ยการอภิปราย 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสรุปผลรว่มกบัทมีคณาจารยใ์นวนัเสาร ์เพือ่เช ือ่มโยงไปสู่การ
ปฏบิตังิานจรงิในช ัน้เรยีนทีนั่กศกึษาปฏบิตั ิการสอนในสถานศกึษา  

• ดา้นสาระการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย สาระวชิามงคลชวีติและวถิสีุขภาวะแบบองคร์วม 
การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมินผล  จติวญิญาณความเป็นครู  จติวทิยา
ส าหรบัครูและการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  การฝึกพืน้ฐานวิชาชพี  ภาษาและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้นวตัวกรรมและการเท่าทนัสือ่  สารตัถะแห่งการศกึษาและการ
พฒันาหลกัสูตร  การบรหิารจดัการเพื่อพฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ นวตักรรมทาง
การศกึษาแบบองคร์วม  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑  การวจิยัทางการศกึษา  
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  การปฏบิตังิานสอนในสถานศึกษา 
๒ และการประกนัคุณภาพการศกึษา  โดยมกีารเรยีงล าดบัเนือ้หาจากเนือ้หาทีเ่กีย่วกบั
การสรา้งแรงบนัดาลใจในวชิาชพีครู เนือ้หาดา้นความรู ้และดา้นทกัษะ 

• ดา้นกระบวนการเรยีนรูส้ าหรบัครู  สรา้งการเรยีนรูบ้นฐานการปฏิบัติงานจรงิ 
(Work Based Learning) ที่ใหค้วามส าคัญของฐานการเรยีนรูใ้น ๒ มิติ คือ การ
พฒันาคุณภาพครูในการปฏบิตักิารสอนในช ัน้เรยีน (Classroom Based Learning) 
และการพฒันาคุณภาพครูผ่านการสรา้งการเรยีนรูร้ว่มกบัชมุชน Community based 
Learning) เพื่อส่งเสรมิใหค้รูมีทกัษะในการท างานสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้(PLC)  
และการประสานพลงัชมุชนในการพฒันาการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรยีน ชมุชนและสงัคม ทีจ่ะ
น าไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีิต (Lifelong Learning) และการสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อคนทัง้
มวลได ้(Education for All & All for Education) โดยหลกัสูตรจะเร ิม่ตน้จัดการ
เรยีนรูด้ว้ยการปลุกจติวญิญาณความเป็นครู  ผ่านการเจรญิสต ิการยอ้นมองการปฏบิตัิ
หนา้ที่ความเป็นครูของตนดว้ยจติใจที่มีเมตตา และรูจ้กัพืน้ฐานผ่านการศึกษาผูเ้รยีน 
(Child Study) เพื่อใหค้รูสามารถเชือ่มโยงสู่การปฏบิตัใินหอ้งเรยีน  แลว้น าเขา้สู่การ
เรยีนรูโ้ดยใชช้มุชนเป็นฐาน โดยนักศึกษามีส่วนรว่มในการก าหนดชมุชนที่ตอ้งการ
เรยีนรู ้และส่งเสรมิการท างานสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรู ้ทัง้ครูในโรงเรยีนเดยีวกนัและครู
วชิาเอกขา้มสถานศึกษา โดยใชก้ระบวนการต่างๆ เชน่ กจิกรรมแผนทีค่นด ี(People 
mapping)  กจิกรรมรูจ้กัและของดชีมุชน (Community Mapping) รวมทัง้เช ือ่มโยง
การเรยีนรูข้องนักศึกษาสู่ปรชัญาการศึกษาทัง้ทางดา้นมนุษยปรชัญา (Humanism) 
แนวปฏบิตันิิยม (Pragmatism) และทฤษฎดีา้นการศกึษาต่างๆ  นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ
ใหนั้กศกึษาไดฝึ้กทกัษะการดูแลสุขภาพกายและใจ การเป็นนักสือ่สารทีใ่ชภ้าษาอย่าง
ชาญฉลาดสามารถตัง้ค าถามกระตุน้การเรยีนรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รยีน  การ
เป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้(Facilitator) เพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนแบบใฝ่รู ้(Active 
Learning) การจดัสภาพแวดลอ้มสุขภาวะที่เอือ้อต่อการเรยีนรู ้ การประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเ้รยีน (Formative Assessment) การสรา้งวงสุนทรยีสนทนา (Dialogue) 
การบันทึกสะทอ้นการเร ียนรู  ้ (Reflective writing) การยอ้นมองตนเอง (Self-
reflection) ระบบเพือ่นรว่มโคช้ (Peer Coaching) ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
(Critical Thinking) พฒันาการท างานโดยอาศยัทีมเรยีนรู ้(Team Learning) การ
สอนจลุภาค (Micro Teaching) การถอดบทเรยีนและการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management) การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action research) การสรา้งองคค์วามรูผ้่าน
ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) ผ่านการฝึกปฏบิตัจิรงิ 

• ดา้นคุณสมบตัิของครู ประกอบดว้ย การเป็นผูม้ีบุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนโยน มี
สตสิมัปชญัญะ สามารถควบคุมอารมณ ์วาจาและการกระท าดว้ยหลกัพรหมวหิาร ๔ 
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เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสนิ มีความเป็นกลัยาณมิตร มีทกัษะการจดัการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและกระบวนการ  ทักษะการสอนดว้ยวิธีการแบบ
ปลายเปิดและปลายปิดเพื่อกระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยการเผชญิสถานการณ์
จรงิ  และมทีกัษะการสรุปการเรยีนรู ้ 

๓.  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร   
๑) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถดา้นภาษาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ความรูด้า้นวิชาชพีครู และความรูด้า้นสาขาวิชาเฉพาะ พรอ้มจะ
ประกอบวชิาชพีครูอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒) เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาเป็นผูม้ีศกัยภาพดา้นทกัษะทีจ่ าเป็นในการจดัการเรยีนรู ้
ทัง้ทกัษะการสงัเกตช ัน้เรยีน ทกัษะการจดัท าแผนการเรยีนรูแ้บบใฝ่รู ้ทกัษะการสอน 
ทกัษะการผลิตสือ่ ทกัษะการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้รว่มทัง้ทกัษะการ
วจิยัเพือ่แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน พรอ้มทีจ่ะพฒันางานในหนา้ที ่และพฒันาทาง
วชิาชพีของตนเอง 

๓) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษามคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัวชิาชพีครู คอื มคีวามซือ่สตัย ์
สุจรติ และมวีนัิย มศีรทัธา และรบัผดิชอบ มวีสิยัทศัน ์ภาวะผูน้ า และใฝ่รูท้างวชิาชพี 
รูเ้ท่าทนัสือ่และข่าวสาร พรอ้มทัง้เป็นแบบอย่างทีด่แีละมจีติส านึกสาธารณะ 

 

โครงสรา้งหลกัสูตร 
หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร              ๓๕    
              กลุ่มรายวชิา ความรูว้ชิาชพีครู            ๒๗ 
            กลุ่มรายวชิา ประสบการณว์ชิาชพี                                   ๘ 

(๕๑๐ ช ัว่โมง) 
รายวชิาในหลกัสูตร 
 ความหมายของรหสัวชิาในหลกัสูตร 

๑) รหสัวชิา  
 ๑.๑ รหสัวชิา  ASI - - - (A=Arsom S=silp I=Institute) หมายถงึ รายวชิาพืน้ฐาน  
   ของสถาบนัอาศรมศลิป์ 
 ๑.๒ รหสัวชิา HEA - - - (H= Holistic, E=Education, A=Arsom silp Institute)  
   หมายถงึรายวชิาบงัคบัในหลกัสูตร ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา 
   การศกึษาแบบองคร์วม          
 ๑.๓ รหสัวชิา GDA - - - (G= Graduate, D=Diploma, A=Arsom silp Institute)  
   หมายถงึรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู              
๒) ตวัเลขในวงเล็บหมายถงึ การออกแบบเวลาเรยีนต่อสปัดาหต์ามลกัษณะวชิาน้ันๆ โดยม ี
    ความหมายดงันี ้คอื  

       ตวัเลขที ่๑ หมายถงึ เวลาเรยีนภาคทฤษฎ ี  
       ตวัเลขที ่๒ หมายถงึ เวลาฝึกหรอืทดลองปฏบิตั ิ 
       ตวัเลขที ่๓ หมายถงึ เวลาสรุปการเรยีนรูแ้ละ ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
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กลุ่มรายวชิา ความรูว้ชิาชพีครู รวม ๒๗ หน่วยกติ 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิสีขุภาวะแบบองคร์วม ๒ (๐-๔-๒) 
 (Contemplative Practices and Holistic Health Care)  
ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้ ๒ (๑-๒-๕) 
 (Language and Communication Technology for Learning) 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสูตร ๓ (๒-๒-๕) 
 (Essence of Education and Curriculums Development)  
HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล ๓ (๒-๒-๕) 
 (Integrative Learning and Education Assessment)  
HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความเป็นครู ๓ (๑-๔-๔) 
 (Conscience of Teacher)  
HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพีครู ๓ (๑-๔-๔) 
 (Management of Professional Learning Community)  
GDA ๑๐๑ จติวทิยาส าหรบัครูและการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน ๓ (๒-๒-๕) 
 (Teacher’s Psychology and Classroom Management)  
GDA ๑๐๒ การวจิยัทางการศกึษา ๓ (๒-๒-๕) 
 (Research in Education)  
GDA ๑๐๓ นวตักรรมทางการศกึษาแบบองคร์วม ๓ (๒-๒-๕) 
 (Innovation in Holistic Education)  
GDA ๑๐๔ นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา ๒ (๑-๒-๕) 
 (Innovation and Information Technology for Education) 

 
กลุ่มรายวชิา ประสบการณว์ชิาชพี รวม ๘ หน่วยกติ 
GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐานวชิาชพี ๒ (๐-๔-๖) 
 (Fundamental Practicum)  
GDA ๑๐๖ การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑ ๓ (๐-๑๗-๐) 
 (Teaching Professional Practicum I) ๒๕๕ ช ัว่โมง 
GDA ๑๐๗ การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๒ ๓ (๐-๑๗-๐) 
 (Teaching Professional Practicum II) ๒๕๕ ช ัว่โมง 

แผนการศกึษา 

 ดว้ยสถาบนัมีแนวการจดัการเรยีนการสอนแบบ Holistic Learning  มุ่งผลิตครูที่มี
คุณลกัษณะ  สมรรถนะ ในการเป็นผูน้ าการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ ๒๑ โดยผ่านกระบวนการ 
Heart Hand  Head ดงัน้ัน จงึมรีายละเอยีดแผนการจดัการเรยีนการสอน ดงันี ้

        ปีการศึกษาที่ ๑ / ภาคการศึกษาที่ ๑   เป็นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อฝึกพืน้ฐาน จิต
วิญญาณความเป็นครู การสรา้งแรงบนัดาลใจ ดว้ยการปฏิบตัิธรรมเจรญิสติ  การใครค่รวญ
ส ารวจความคดิเพือ่การรูต้วัรูต้น ซึง่เป็นฐานของการหล่อหลอมจติวญิญาณครู  ส่งเสรมิทกัษะ
จ าเป็นทีเ่ป็นพืน้ฐานวชิาชพีของการเป็นครูดว้ยการบูรณาการวชิาต่างๆเชือ่มโยงกบัหอ้งเรยีนที่
นักศึกษาก าลังศึกษาและปฏิบัติงานอยู่  และฝึกฝนการพัฒนาตนและงานสอนดว้ยระบบ
กลัยาณมิตรนิเทศ (Peer Coaching) เมื่อครูมีจติวิญญาณความเป็นครู มองเห็นการจดัการ
เรยีนรูด้ว้ยระบบคุณค่า ดงัน้ันในภาคเรยีนที ่๒  และ ภาคเรยีนที ่๓  จงึเป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่
เป็นการผสมผสานระหว่าง ทกัษะและความรู ้

             ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคการศกึษาที ่๒   เป็นการส่งเสรมิจติวญิญาณความเป็นครูผ่าน
การเรยีนรูจ้ากประสบการณต์รง การพฒันาการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โดยใชช้มุชนเป็น



๖ 

ฐานการเรยีนรู ้ ส่งเสรมิใหนั้กศกึษามส่ีวนรว่มในการก าหนดชมุชนทีต่อ้งการเรยีนรู ้เสรมิการ
ท างานชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพี PLC (Professional Learning Community )โดย
ใชก้ระบวนการต่างๆ ทีส่ามารถน าชมุชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการพฒันาการเรยีนรู ้เชน่ กจิกรรม
แผนที่คนดี (People mapping)  กิจกรรมรูจ้กัและของดีชมุชน (Community Mapping)  
เป็นตน้ เชือ่มโยงสู่ช ัน้เรยีนตามบรบิทของตนเอง  

             ปีการศกึษาที ่๒ / ภาคการศกึษาที ่๑   เป็นการน าความรูจ้ากภาคเรยีนที ่๑ และภาค
เรยีนที่ ๒ มาประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูบ้นฐานการวิจยัในช ัน้เรยีน เพื่อแกปั้ญหาและพฒันา
ผูเ้รยีนตามศกัยภาพพรอ้มทัง้เสรมิความรูท้ฤษฎต่ีางๆ เกีย่วกบัการศกึษา และ ส่งเสรมิคุณภาพ
การจดัการศกึษาของครู สรา้งสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้และส่งเสรมิ
การจดัการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ การจดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล  ระบบ
สารสนเทศเอกสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรยีนการสอน การเลือกใช ้
เทคโนโลยสีนเทศและการสือ่สารต่างๆทัง้ อนิเตอรเ์นต โซเชีย่ลมเีดยี เพือ่ ใหม้ทีกัษะการรูเ้ท่าทนั
สือ่ และการขยายชมุชนและเครอืข่ายแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพีของครู  
 
ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษาที ่๑ / ภาคเรยีนที ่๒ 
ASI ๔๐๑ มงคลชวีติและวถิี

สุขภาวะแบบองค ์
รวม 

๒ (๐-๔-๒) ASI ๔๐๓ ภาษาและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนรู ้

๒ (๑-๒-๕) 

HEA ๕๐๓ การเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการ การวดั
และประเมนิผล 

๓ (๒-๒-๕) HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษา
และการพฒันา
หลกัสูตร 

๓ (๒-๒-๕) 

HEA ๕๐๔ จติวญิญาณความ
เป็นครู 

๓ (๑-๔-๔) HEA ๕๐๕ การบรหิารจดัการเพือ่
พฒันาชมุชนแห่งการ
เรยีนรูว้ชิาชพีครู 

๓ (๑-๔-๔) 

GDA ๑๐๑ จติวทิยาส าหรบัครู
และการบรหิาร
จดัการในหอ้งเรยีน 

๓ (๒-๒-๕) GDA ๑๐๓ นวตักรรมทาง
การศกึษาแบบองค ์
รวม 

๓ (๒-๒-๕) 

GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐาน
วชิาชพี 

๒ (๐-๔-๖) GDA ๑๐๖ การปฏบิตังิานสอนใน
สถานศกึษา ๑ 

๓ (๐-๑๗-๐) 
๒๕๕ ช ัว่โมง 

รวม ๑๓ หน่วยกติ รวม ๑๔ หน่วยกติ 
 
ปีการศกึษาที ่๒ / ภาคเรยีนที ่๑  

GDA ๑๐๒ การวจิยัทาง
การศกึษา 

๓ (๒-๒-๕)    

GDA ๑๐๔ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศกึษา 

๒ (๑-๒-๕)    

GDA ๑๐๗ การปฏบิตังิานสอน
ในสถานศกึษา ๒ 

๓ (๐-๑๗-๐) 
๒๕๕ ช ัว่โมง 

   

รวม ๘ หน่วยกติ    
 
 
 



๗ 

ASI ๔๐๑  มงคลชวีติและวถิสีุขภาวะแบบองคร์วม     ๒ (๐-๔-๒) 
    (Contemplative Practices and Holistic Well Being) 

 วชิาปฏบิตักิารเพือ่สรา้งพืน้ฐานการพฒันาชวีติ ดว้ยการฝึกฝนและบ่มเพาะญาณทศันะ 
โดยอาศยักลัยาณมิตรและชมุชนทีส่มานฉันท ์ผ่านกระบวนการแห่งภาวนา ๔ คือ ศีลภาวนา 
กายภาวนา จติตภาวนา และปัญญาภาวนา รวมทัง้การสรา้งสุขภาวะแบบองคร์วมผ่านกจิกรรม
ทางวฒันธรรมต่างๆ ของสถาบันอาศรมศิลป์ โดยเชือ่มโยงกบัจิตวิทยาพืน้ฐาน จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนวและใหค้ าปรกึษา หลกัธรรมาภิบาล ความซือ่สตัยสุ์จรติ 
คุณธรรม จรยิธรรมของวิชาชพีครู การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจติส านึกสาธารณะและ
เสียสละใหส้งัคม ฝึกฝนการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่นและการยอมรบัความคิดเห็นจากวฒันธรรมที่
แตกต่างหลากหลาย 
 
ASI ๔๐๓  ภาษาและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู ้     ๒ (๑-๒-๕) 
     (Language and Communication Technology for Learning)  
 การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและวฒันธรรมไทย เพื่อการเป็นครูและพฒันา
วชิาชพีครู ทกัษะในการสือ่สาร แปลความ จบัประเด็นจากการอ่านและการเขยีน การพูดในที่
สาธารณะ วิธีการน าเสนองานเพื่อสือ่ความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง การเขียนงานเชงิวิชาการ 
ทกัษะในการสืบคน้ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เชน่ อินเตอรเ์นต สือ่มลัติมีเดีย 
โซเชีย่ลมีเดีย ฯลฯ การแสวงหาความรูแ้ละเลอืกใชข้อ้มูลข่าวสารในการเขา้ถงึองคค์วามรูท้ ัง้ 
บุคคล แหล่งความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัต่อยุคสมยั หลกัการ แนวคดิ การ
ออกแบบ การประยุกตใ์ชแ้ละการประเมนิสือ่นวตักรรมเทคโนโลยกีารสือ่สารเพือ่การเรยีนรู ้การ
น าเสนองานผ่านเทคโนโลยีดา้นการสือ่สารและการใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อการอยู่รว่มกนั
อย่างสนัต ิ  
 
HEA ๕๐๑ สารตัถะแห่งการศกึษาและการพฒันาหลกัสูตร   ๓ (๒-๒-๕) 
     (Essence of Education and Curriculums Development)   
  ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจดัการศกึษาไทย 
วสิยัทศันแ์ละแผนพฒันา การศกึษาไทยทีม่คีวามสมัพนัธก์นัระหว่างศาสนา เศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรม ปรชัญาการศึกษาตามแนวพุทธธรรม การประยุกตใ์ชป้รชัญา ทฤษฎีเพื่อพฒันา
สถานศกึษา และวธิกีารจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันาทีย่ ั่งยนื ทฤษฎหีลกัสูตร หลกัการ 
แนวคดิในการจดัท าหลกัสูตร การวเิคราะหห์ลกัสูตร และการพฒันาหลกัสูตร  การน าหลกัสูตร
ไปใช ้ มาตรฐานชว่งช ัน้ของหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ปัญหาและแนวโนม้ใน
การพัฒนาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรและการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนา
หลกัสูตร 
 
HEA ๕๐๓  การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การวดัและประเมนิผล  ๓ (๒-๒-๕)  
      (Integrative Learning and Education Assessment)  
   ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัท าแผนการ
เรยีนรู ้การจดัการท าแผนการเรยีนรู ้สู่การปฏบิตัจิรงิทีส่รา้งบรรยากาศใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน การ
ออกแบบและจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การบูรณาการสาระการเรยีนรู ้การเรยีนแบบเรยีนรวม 
วิทยาการจดัการเรยีนรู ้การใช ้การคิดสรา้งสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา การผลิตสื่อ และการ
พฒันานวตักรรมการเรยีนรูโ้ดยยึดผูเ้รยีนเป็นส าคญั การคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างเป็นระบบ  
หลกัและเทคนิคการวดัและประเมินผลการศึกษา การสรา้งและการใชเ้คร ือ่งมือวดัผลและ
ประเมินผล การประเมินผลประเภทต่างๆ เชน่ การประเมินตามสภาพจรงิ การประเมินจากแฟ้ม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบตัิ การประเมินการท างานเป็นกลุ่มย่อยและแบบรวมฯ อย่าง



๘ 

สอดคลอ้งกบัหลกัประกนัคุณภาพทางการศึกษา โดยผ่านการปฏิบตังิานจรงิ (Work-Based 
Learning) 
 
HEA ๕๐๔  จติวญิญาณความเป็นครู       ๓ (๑-๔-๔) 
       (Conscience of Teacher)  
   กระบวนการพฒันาตนเพื่อปลูกฝังจติวญิญาณความเป็นครู คุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของวชิาชพีครู สภาพงานครู คุณลกัษณะและเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู คุณค่า
และทศันคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีครู พฒันาการของวชิาชพีครูและการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้เพื่อ
สรา้งความกา้วหนา้และพฒันาวชิาชพีครูอย่างต่อเน่ือง ผ่านการสงัเกตและเขา้ใจธรรมชาตขิอง
ผูเ้รยีน การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครูกบัผูเ้รยีนทีส่่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน ระบบ
กลัยาณมิตรนิเทศหรอืเพื่อนรว่มโคช้ การจดัการความรู ้การแสวงหาและเลือกใชผู้น้ าขอ้มูล
ข่าวสารความรูเ้พื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชพีใหม้ี
ความรอบรูใ้นเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธก์ารสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนคิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์
สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ และสรา้งความกา้วหนา้พฒันาวชิาการอย่างต่อเน่ือง สะทอ้นยอ้นมองความ
เป็นครูของตน  การเป็นผูน้ าทางวชิาการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  
 
HEA ๕๐๕  การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาชมุชนแห่งการเรยีนรูว้ชิาชพี ๓ (๑-๔-๔) 
      (Management of Professional Learning Community) 
   หลกัการ แนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการจดัการคุณภาพการศึกษา การ
บรหิารจดัการระบบการศึกษา การจดัสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้การพฒันาศูนยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษา การประกนัคุณภาพการศกึษา การจดัการคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาคุณภาพการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การจดักจิกรรมประเมินคุณภาพการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้การน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการหอ้งเรยีน การ
ออกแบบกระบวนการและโครงการเพื่อพฒันาวฒันธรรมการเรยีนรู ้การสรา้งองคค์วามรูผ้่าน
การสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชพีโดยประยุกตใ์ชจ้ติวิทยาพืน้ฐานดา้นการพฒันามนุษย ์
และการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการท างานของสมอง จติวทิยาการศกึษา การแนะแนวใหค้ าปรกึษา
เพื่อการเรยีนรู ้และกระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชส้ถานการณปั์ญหาเป็นฐาน กลยุทธก์ารสรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และบุคคลต่างๆ ในการศึกษา การ
ท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ าทางการศกึษา การมสี่วนรว่มและสรา้งสรรคป์รชัญาของสถานศกึษา
ใหม้อีตัลกัษณใ์นการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีด่ ี
 
GDA ๑๐๑  จติวทิยาส าหรบัครูและการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  ๓ (๒-๒-๕)     
       (Teacher’s Psychology and Classroom Management)  
   การประยุกตห์ลกัการ แนวคดิ ทฤษฎขีองจติวทิยาพฒันาการ จติวทิยาการศกึษา และ
จติวิทยาการแนะแนว และการใหค้ าปรกึษา สู่การพฒันานักเรยีน ทฤษฎีและหลกัการบรหิาร
จดัการในช ัน้เรยีน การเป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้การออกแบบพฒันากจิกรรมการเรยีนรูแ้ละ
สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูท้ี่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติตามวยั และความ สามารถที่แตกต่าง
หลากหลายของผูเ้รยีนและบรบิทของสงัคม การสนับสนุนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ต็มศกัยภาพ
และพฒันาการในทุกดา้น 
 
GDA ๑๐๒  การวจิยัทางการศกึษา        ๓ (๒-๒-๕)     
       (Research in Education)  
   ทฤษฎกีารวจิยั รูปแบบการวจิยั การออกแบบการวจิยั กระบวน การวจิยั สถติเิพือ่การ
วจิยั การวจิยัในช ัน้เรยีน การวจิยันวตักรรมทางการศกึษา เพือ่พฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้



๙ 

การน าเสนอผลงานวจิยัผ่านเวทีสมัมนาวชิาการ การมีส่วนรว่มเรยีนรูข้องสถานศกึษา องคก์ร 
ชมุชนและทอ้งถิน่ 
 
GDA ๑๐๓  นวตักรรมทางการศกึษาแบบองคร์วม     ๓ (๒-๒-๕) 
        (Innovation in Holistic Education)  
   แนวคิด ทฤษฎี และนวตักรรมการศึกษาแบบองคร์วมต่างๆ ปรชัญาและแนวคิดทาง
สงัคมศาสตร ์การคดิเชงิระบบ  ทกัษะการจดัการ การพฒันาทีย่ ั่งยนื การพฒันามนุษยท์ีส่มบูรณ ์
โดยคงไวซ้ ึง่วฒันธรรมความเป็นไทย การพฒันาหลกัสูตร ทฤษฎีและการปฏิบตัิการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการจดัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้การฝึกออกแบบ สรา้ง น าไปใช ้และประเมินผล
นวตักรรมทางการศกึษากบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
 
GDA ๑๐๔  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  ๒ (๑-๒-๕) 
                  (Innovation and Information Technology for Education) 
   หลกัการ แนวคิด การออกแบบประยุกตใ์ช ้และการประเมินสื่อ เพื่อสรา้งสรรค ์
นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้และส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
เชน่ การจดัเก็บขอ้มูล และประมวลผลฐานขอ้มูล  ระบบสารสนเทศเอกสาร การพฒันาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการเรยีนการสอน การรูเ้ท่าทนัสือ่  การเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีนเทศและการ
สือ่สารต่างๆ ทัง้ อินเตอรเ์นต โซเชีย่ลมีเดีย เพื่อสรา้งชมุชนและเครอืข่ายแห่งการเรยีนรูท้าง
วชิาชพีของครูในการส่งเสรมิคุณภาพการจดัการศกึษา 
 
GDA ๑๐๕  การฝึกพืน้ฐานวชิาชพี                        ๒ (๐-๔-๖) 
                (Fundamental Practicum)                                 
 การสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน เรยีนรูก้ารจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก เรยีนรูร้ะบบกลัยาณมติร
นิเทศ (Peer Coaching) การทดลองปฏบิตักิารสอนทัง้ในสถานการณจ์ าลองและสถานการณ์
จรงิ การบนัทึกหลงัทดลองสอน เรยีนรูก้ารออกแบบทดสอบ ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การ
ตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน 
การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน ศกึษาแนว ทางการวจิยัในช ัน้เรยีนเพือ่แกปั้ญหา
ผูเ้รยีน เรยีนรูก้ารประเมนิตนเองและการพฒันาความเป็นครูอาชพี 
 
GDA ๑๐๖  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๑             ๓ (๐-๑๗-๐) 
                  (Teaching Professional Practicum I)            ๒๕๕ ช ัว่โมง 
 การสงัเกตการจดัการเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน ฝึกการจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก ระบบกลัยาณมติรนิเทศ 
(Peer Coaching) การปฏิบัติการสอน การบันทึกหลงัการสอน ฝึกการออกแบบทดสอบ 
ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบ
ภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน การวจิยัในช ัน้เรยีน การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล การฝึกฝนพฒันาการประเมินตนเองการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้พื่อพฒันา
ความเป็นครูมืออาชพี การสมัมนาการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรู ้
หลกัการและการบนัทกึการปฏบิตังิานอืน่ๆทีไ่ดร้บัมอบหมายในสถานศกึษา 
 
GDA ๑๐๗  การปฏบิตังิานสอนในสถานศกึษา ๒    ๓ (๐-๑๗-๐) 
        (Teaching Professional Practicum II)   ๒๕๕ ช ัว่โมง 
 การจดัการเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้มในการจดัการช ัน้เรยีน สามารถจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตเด็ก ระบบกลัยาณมติรนิเทศ 



๑๐ 

(Peer Coaching) การปฏิบตัิการสอน การบนัทึกหลงัการสอน สามารถออกแบบทดสอบ 
ขอ้สอบ เคร ือ่งมือวดัผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสนิผลการเรยีน การสอบ
ภาคปฏบิตัแิละการใหค้ะแนน การวจิยัในช ัน้เรยีน การน าผลจากการประเมนิไปใชพ้ฒันาผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล การฝึกฝนพฒันาการประเมินตนเอง การสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ความเป็นครูมืออาชพี การสมัมนาการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรู ้
หลกัการและการบนัทกึการปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายในสถานศกึษา 
 



 

องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณว์ชิาชพีครู  
๑. มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณว์ชิาชพีครู 

  นักศึกษาตอ้งฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาเป็นจ านวน ๕๑๐ ช ัว่โมง ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ และ ๓ รวมทัง้ตอ้งท าโครงงานวิจยัในช ัน้เรยีน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ
การศกึษาใหค้รบตามก าหนดจงึจะถอืว่าส าเรจ็การศกึษาได ้ 

๒. ชว่งเวลาจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้    
• กลุ่มวิชาสาระความรูว้ิชาชพีครู จดัเป็นรายวิชาบูรณาการการเรยีนรูผ้่าน

การปฏบิตังิานจรงิในสถานศกึษาของนักศกึษา ระหว่างการเรยีนตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่๑ ถงึ
ภาคการศกึษาที ่๒ และกระจายรายวชิาลงในแต่ละภาคใหเ้กดิความสม ่าเสมอของการจดัเรยีน
การสอนเพื่อเพิ่มพูนความเขา้ใจในสาระและความช านาญในทกัษะความเป็นครู เพื่อให ้
สามารถน าผลจาการปฏบิตังิานสอนมาใชใ้นการเรยีนรู ้สู่การประยุกตท์ฤษฎใีหเ้กดิประโยชน์
ในการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ 

• วิชาประสบการณว์ิชาชพีครู เป็นการฝึกงานในบทบาทหน้าที่ครูในการ
จดัการเรยีนการสอนและการท างานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามวนัและเวลาของสถานศึกษาที่
นักศกึษาปฏบิตังิานอยู่ ประกอบดว้ย 

- ปีการศึกษาที่ ๑/ภาคการศึกษาที่ ๑ นักศึกษาตอ้ง ฝึกปฏิบตัิวิชาชพี
ระหว่างเรยีน ในรายวชิา GDA ๑๐๕ การฝึกพืน้ฐานวชิาชพีจ านวน ๒ หน่วยกติ    
- ปีการศกึษาที ่๑/ภาคการศกึษาที ่๒ และปีการศกึษาที ่๒/ภาคการศกึษาที ่๑ 

นักศกึษาตอ้งปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ในรายวชิา GDA ๑๐๖ การปฏบิตักิาร
สอนในสถานศกึษา ๑ รายวชิา GDA ๑๐๗ การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ๒ 
จ านวน ๒ ภาคการศกึษาต่อเน่ืองกนั รวม ๖ หน่วยกติ เป็นเวลา ๕๑๐ ช ัว่โมง  

๓. การจดัเวลาและตารางสอน 
  ปฏิบัติก า ร เ ร ียนรู บ้ นฐานการ งานจริง  (Work-Based Learning)ณ 
สถานศกึษาทีนั่กศกึษาปฏบิตังิานอยู่ในวนัธรรมดา ๕ วนั และมาแลกเปลีย่นเรยีนรู/้เพิม่เตมิ
ความรูก้บัคณาจารยใ์นวนัเสารแ์ละอาทติยร์วม ๑๕ สปัดาห ์

๔. จ านวนหน่วยกติ 
  จ านวนหน่วยกติทัง้หมด ๓๕ หน่วยกติ ประกอบดว้ย รายวชิาชพีครู ๒๗ หน่วยกติ 
รายวิชาปฏิบัติการสอน ๘ หน่วยกิต (ฝึกระหว่างเรยีน ๒ หน่วยกิต ปฏิบัติการสอน ๑ 
ปฏบิตักิารสอน ๒ รวมทัง้สิน้ ๖ หน่วยกติ จ านวน ๕๑๐ ช ัว่โมง) 
 
ขอ้ก าหนดการปฏบิตังิานในสถานศกึษา 

๑. ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในสถานศกึษาของนกัศกึษา (ภาคการศกึษาที ่๒ 
และ ๓ ภาคการศกึษาละ ๒๕๕ ช ัว่โมง) สถาบนัฯ ตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

• ปฐมนิเทศนักศกึษา 
• ประสานงานโรงเรยีนเครอืข่าย 
• นิเทศการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา (ประเมนิทกัษะการจดัการเรยีนรู)้ 
• ตดิตามและประเมนิผล 

๒. กระบวนการประเมนิผล 
• เมื่อนักศึกษาไดเ้สร็จสิน้การปฏิบตัิการสอน ใหนั้กศึกษาท ารายงานการ
ปฏบิตักิารสอน 

• การประเมนิผลรายงานการปฏบิตักิารสอน ซึง่ประกอบดว้ย อาจารยนิ์เทศ  
และคณะกรรมการ ซึง่แต่งตัง้โดยสถานศกึษาเป็นผูแ้ต่งตัง้ ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูในสถานศึกษา และบุคคลอื่นที่เกีย่วขอ้ง เชน่ 



 

กรรมการสถานศึกษา เป็นตน้ ท าหนา้ที่ประเมินรายงานการปฏิบตัิการ
สอน พจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเนือ้หาและรูปเล่ม 

• คณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบตัิการสอนดงักล่าว ท าหน้าที่
ประเมินในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา พรอ้มให ้
ขอ้เสนอแนะแกนั่กศกึษาในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้ (หากม)ี 

• นักศกึษาจะผ่านรายวชิานี ้เมือ่คณะกรรมการสรุปความเห็นใหผ้่าน 
 

ผลการเรยีนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล 
๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รอืกจิกรรมของนกัศกึษา 
๑.  ครูผูม้คีวามสามารถใน
การสงัเกตผูเ้รยีนอย่างลกึซึง้ 
เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสนิ 

๑.๑ กจิกรรมปฏบิตักิารสงัเกตเด็กในช ัน้เรยีน(Child Study) 
ประกอบการนิเทศตดิตามผล 
๑.๒ กจิกรรมการน ากรณีศกึษาทีด่ ี(Best Practice) มา
น าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน   

๒. ครูผูน้ าการเรยีนรู/้ครูผูน้ า
การเปลีย่นแปลง 

๒.๑ กจิกรรมการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบใฝ่รู ้
(Active learning) 
๒.๒  กิจกรรมที่มุ่ ง เน้นให ้ชุมชนเ ป็นฐานการ เร ียนรู  ้
(Community based) โดยใหนั้กศึกษาเจา้ของโครงการ 
แลว้เชือ่มโยงและประยุกตเ์ขา้กบับรบิทสถานศกึษาของตนเอง  
๒.๓ กจิกรรมทีส่่งเสรมิการใชส้ือ่เทคโนโลยพีฒันาการเรยีนรู ้
มาพฒันาการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัสือ่ 
กระแสความเปลีย่นแปลงของสงัคมในยุคปัจจบุนั  
๒.๔ กจิกรรมการเรยีนรูบ้นฐานการวจิยัในช ัน้เรยีน (Action 
research) เพือ่พฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

๓. ครูผูส้ามารถยอมรบัจดุที่
ควรปรบัปรุงของตนเอง และมี
ความใฝ่เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ที่
พรอ้มจะน ามาพฒันาตนให ้
ปฏบิตังิานในวชิาชพีใหด้ขีึน้ 

๓.๑ การปฏบิตัธิรรม เจรญิสตภิาวนา จรยิศลิป์ 
๓.๒ ระบบเพือ่นรว่มโคช้ (Peer Coaching) 
๓.๓ ระบบนิเทศตดิตาม 
๓.๔ การสอนจลุภาค (Micro Teaching) 
๓.๕ กจิกรรมการน ากรณีศกึษาทีด่ ี(Best Practice) มา
น าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
๓.๖ การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (Professional Learning Community: PLC) 

 

๒. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 
๒.๑. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

๒.๑.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
• มสีตสิมัปชญัญะ รูต้วัและมีวนัิยอยู่ในชวีติประจ าวนั มีจติวญิญาณความเป็น
ครู สามารถทบทวน ยอ้นมอง สะทอ้นขอ้ดแีละขอ้เสยีตดิขดั ควบคุมอารมณ ์
วาจาและการกระท า เปิดใจรบัฟังและไม่ด่วนตดัสิน มีความเป็นกลัยาณมิตร 
พรอ้มทัง้มหีลกัธรรมประจ าใจเพือ่พฒันาปรบัปรุงตนเอง และการเรยีนรูข้องครู
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในชวีติประจ าวนัและความเป็นครู มีความสุขไดโ้ดยไม่ตอ้ง
พึง่ปัจจยันอก 

 



 

• สุภาพ อ่อนนอ้ม อ่อนโยน รูคุ้ณผูอ้ืน่และพรอ้มแสดงความกตเวทไีดเ้หมาะสม 
รูก้าลเทศะ ตรงต่อเวลา เคารพการอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ยอมรบัความคดิเห็นทีแ่ตกต่าง 
และผสานประโยชนจ์ากความแตกต่างได ้มปีฏสิมัพนัธข์องครู และชมุชน 

• มองเห็นความเชือ่มโยงสมัพนัธข์องตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม ตระหนักรูคุ้ณค่า 
รว่มอนุรกัษแ์ละพฒันาสิง่แวดลอ้ม มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม กลา้ท า
ในสิง่ทีถู่กตอ้งเพือ่ประโยชนต่์อส่วนรวม 

๒.๑.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 
• การสวดมนต ์เจรญิสตภิาวนา จรยิศลิป์ และกจิกรรมสุขภาพวถิไีทย ผ่าน
วิชามงคลชวีิตและวิถีสุขภาวะแบบองคร์วม และก่อนเรยีนในทุกสปัดาห ์
ตลอดหลกัสูตร 

• การปฏบิตัธิรรมต่อเน่ืองอย่างนอ้ย ๕ วนั ในสถานปฏบิตัธิรรมทีผ่่านการ
พจิารณาจากสถาบนัแลว้ 

• การท ากจิกรรมจติอาสา  
๒.๑.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม จรยิธรรม 

• การสะทอ้นผลการเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
• บนัทกึการเรยีนรูร้ายสปัดาห ์
• การประเมนิตนเอง 

๒.๒. ดา้นความรู ้
๒.๒.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

• พืน้ฐานการศกึษา แนวคดิและทฤษฎกีารศกึษา การจดัการศกึษาไทย การ
สรา้งและพฒันาหลกัสูตร 

• บทบาทความเป็นครูทีเ่ช ือ่มโยงอย่างเป็นองคร์วมกบัชมุชนและสงัคม การ
พฒันาชวีิตและการเรยีนรูข้องครู มีวิธีการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์ของครูกบั
สงัคมโรงเรยีน ชมุชน  

• สาระวชิาครู ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน การออกแบบกระบวนการเรยีนรู ้
ตามลกัษณะเฉพาะของวชิา ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน จติวทิยาและนวตักรรม
การเรยีนรูต่้างๆ เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน การวดัและ
ประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายตามพฒันาการของผูเ้รยีนจรงิ  

• การวจิยัในช ัน้เรยีนทีส่มัพนัธก์บันวตักรรมการเรยีนรู ้กระบวนการวจิยัเพือ่
วิจ ัยและพัฒนากระบวนการเร ียนรูท้ี่หลากหลาย และการน าเสนอ
ผลงานวจิยัทางวชิาการ 

๒.๒.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู ้
• การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
• การมอบหมายงานทีเ่ช ือ่มโยงทฤษฎสู่ีการน าไปปฏบิตักิารจรงิในช ัน้เรยีน 
เช่น การท าระบบเพื่อนร่วมโคช้ (Peer Coaching)  การเป็นผู ้จ ัด
กระบวนการเรยีนรู ้(Facilitator) การท าวจิยัในช ัน้เรยีน เป็นตน้ 

• การอภปิรายทัง้กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยผูส้อนหรอืตวัแทนนักศกึษาท า
หนา้ทีเ่ป็นผูจ้ดักระบวนการเรยีนรู ้(Facilitator) ตัง้ค าถามและกระตุน้ให ้
ผูเ้รยีนน าประสบการณจ์รงิในการสอนของตนมาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ
สรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั 

• การบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรูข้องตนทา้ยช ัว่โมงการเรยีนในทุกรายวชิา 
และการจดัท ารายงานการเรยีนรูใ้นประเด็นต่างๆ 

• การนิเทศการสอน 



 

• การท าวจิยัในช ัน้เรยีน 
๒.๒.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

• จ านวนเวลาการเขา้เรยีน 
• การเขา้รว่มกจิกรรมและการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นช ัน้เรยีน 
• การท าบนัทึกสะทอ้นผลการเรยีนรู ้/ รายงานการเรยีนรูต่้างๆที่ไดร้บั
มอบหมาย 

• การนิเทศการสอน  
• บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๓. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
๒.๓.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

• มทีกัษะการสงัเกต และการเรยีนรูท้ีจ่ะน าไปสู่ความสามารถทางการคดิเชงิ
วิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดอย่างสรา้งสรรคแ์ละการคิด
ดว้ยความห่วงใย เพื่อน าความรูท้างทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินวชิาการและ
วิชาชพี ไปสู่การคิดแกไ้ขปัญหา (Solving Problem) ซ ึง่เป็นทักษะ
ส าคญัในศตวรรษที ่๒๑ 

• มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ ์โดยใชห้ลกัการทีไ่ดเ้รยีนมา 
และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตส์ู่สถานการณจ์รงิ  

๒.๓.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
• การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการหลากหลายรูปแบบ เชน่ กลุ่ม
เร ียนรู  ้(Group Learning) การเร ียนรูบ้นฐานการงานจรงิ (Work-
Based Learning) การท ากิจกรรมเพื่อนร่วมโคช้ (Peer Coaching) 
การสรา้งชุมชนการเร ียนรู ท้างวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

• การฝึกปฏิบตัิการท างานเป็นทีม และการพฒันาทกัษะการพูด การเขียน 
และการน าเสนอ เชน่ การอภปิราย การจดัสมัมนา การแสดงบทบาทสมมุต ิ

• การบนัทกึสะทอ้นผลการเรยีนรูแ้ละท าจดัรายงานจากการปฏบิตังิานจรงิต่างๆ  
• การเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูแ้ละบุคคลต่าง ๆ  

๒.๓.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 
• ประเมินผลตามสภาพจรงิในการปฏบิตังิานของนักศึกษา ทัง้ในช ัน้เรยีน
และการปฏบิตังิานในสถานศกึษาของนักศกึษา 

• บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 
๒.๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

๒.๔.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
• ทกัษะการเป็นผูอ้ านวยการเรยีนรู ้(Facilitator) ออกแบบการเรยีนรูห้รอื
แผนการสอนอย่างมีนวตักรรม มีศลิปะในการจดัการประชมุหรอืช ัน้เรยีน
อย่างมกีารยดืหยุ่นสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์ดว้ยความเขา้ใจในธรรมชาติ
การเรยีนรูข้องผู เ้ขา้ร่วมประชุม หรอืผู เ้รยีน พรอ้มเผชญิปัญหาและ
สามารถหาทางแกไ้ขไดอ้ย่างแยบคาย ประเมนิผูเ้รยีนไดต้ามสภาพจรงิ 

• ทกัษะการเป็นกลัยาณมติรนิเทศ ดว้ยการตดิตามผลการพฒันาปรบัปรุง
การท างานวชิาชพีผ่านระบบเพื่อนรว่มโคช้ (Peer coaching) และการ
นิเทศของคณาจารย ์มภีาวะ การฟังอย่างลกึซึง้ ดว้ยความเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา และรูจ้กัใชก้ารพูดที่เป็นประโยชน ์(Productive 
conversation) 



 

• ทกัษะในการท างานเป็นทีมดว้ยสงัฆะ เป็นผูท้ี่สามารถปรบัแกท้ี่ใจตนยิง่
กว่าเพ่งเล็งผูอ้ืน่ สามารถเหน่ียวน าผูอ้ืน่เขา้สู่การท างานที่มีการภาวนา
เป็นมงคลแห่งชวีติได ้

• ทกัษะการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย เชน่ ระหว่างสถาบนั
หรอืกบัชมุชน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 

๒.๔.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

• จดัใหม้กีารเรยีนรูแ้ละท างานผ่านกลุ่มเรยีนรู ้(Group Learning) ทัง้กลุ่ม
เล็ก และกลุ่มใหญ่เพื่อใหเ้กดิการถ่ายทอดประสบการณเ์กดิการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายและมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั           

• ส่งเสรมิใหเ้กิดการจดักระบวนการสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชพี 
(Professional Learning Community: PLC) 

• การจดังานสมัมนาเพื่อน าเสนอผลการน านวตักรรมการเรยีนรูสู่้การ
พฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนสู่วงกวา้ง 

๒.๔.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

          ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศกึษา ในการน าเสนอผลงาน
ทัง้ในช ัน้เรยีนและการท ากจิกรรมกลุ่มต่างๆ และบนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๕. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

๒.๕.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

• สามารถใชข้อ้มูลเชงิตวัเลขในการวเิคราะหผ์ลและแปรความหมายสู่การ
ปฏิบตัิ และสามารถน าเสนอขอ้มูลต่างๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสาร 
สือ่สารกบัคนวงกวา้งได ้

• สามารถรูเ้ท่าทนัสื่อและกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในสงัคมโลก
ปัจจบุนั 

• ทักษะการเขียนบทความเชงิวิชาการ การน าเสนอผลการวิจยัสู่งาน
สมัมนาทางวชิาการ 

๒.๕.๒. กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชใ้นการพฒันาการเรยีนรูด้า้นทกัษะการ 
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

• จัดกิจกรรมการเรยีนรูใ้หว้ิเคราะหข์อ้มูลในสถานการณ์จ าลองและ
สถานการณจ์รงิ ใหม้กีารน าเสนอรายงานในบรบิททีห่ลากหลาย 

• จดัใหม้ีโครงการส่งเสรมิการใชท้กัษะการสือ่สาร ทัง้การพูด การฟัง และ
การเขยีน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

• ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สาร เพือ่คน้ควา้ขอ้มูล การน าเสนองาน
ทั้งในรายวิชาต่างๆ และการสรา้งชุมชนแห่งการเร ียนรูท้างวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

• ฝึกการเท่าทนันวตักรรมเทคโนโลยกีารสือ่สาร เพือ่น ามารวบรวม จดัเก็บ
ประมวลผลและแสดงผลลพัธเ์ป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้การ
จดัท าสือ่การเรยีนการสอนในช ัน้เรยีนจรงิ  

๒.๕.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  
การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การประเมนิผลจากชิน้งาน/รายงาน ทัง้ในดา้นรูปแบบและเทคนิคในการ
น าเสนอ 



 

• ประเมนิผลจากการน าเสนอ การอภปิราย 
• บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๖. ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
๒.๖.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้

• ทกัษะการสรา้งองคค์วามรูผ้่านการสรา้งชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
(PLC : Professional Learning Community) 

• ทกัษะการคดิพฒันาการท างานโดยอาศยัทมีเรยีนรู ้(Group Learning) 
ผ่านการใชเ้คร ือ่งมอืเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เชน่ สุนทรยีสนทนา การจดัการ
ความรู  ้ (Knowledge management)  การถอดบทเร ียน (After-
action review) บนัทึกการเรยีนรู ้(Reflective writing) การยอ้นมอง
ตนเอง (Self-reflection)  เป็นตน้ 

• ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยการสืบคน้วิจยัผ่านกระบวนการอ่านเชงิวิเคราะห ์
(analytic reading) การบนัทึกเร ือ่งเล่า (Story-telling journal) การ
ฟังเพื่อการสรา้งความรู  ้(Constructivist listening) การวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์สรุปผลความรูแ้ละการเรยีบเรยีงน าเสนอเชงิวชิาการ การวจิยั
เชงิปฏบิตักิาร (Action research) 

๒.๖.๒. กลยุทธก์ารสอนในการพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
• การพฒันาทกัษะผ่านการฝึกปฏบิตัทิ ัง้ในช ัน้เรยีนและการปฏบิตังิานจรงิ
ในสถานศกึษา พรอ้มทัง้วางแผนปรบัปรุงแกไ้ข ทดลองปฏบิตัอิกีคร ัง้ และ
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ

• การบนัทกึสะทอ้นมองตนผ่านการเรยีนรู ้การจดัท ารายงาน 
๒.๖.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้

• การประเมนิผลจากชิน้งาน/รายงาน ทัง้ในดา้นรูปแบบและเทคนิคในการ
น าเสนอ 

• ประเมนิผลจากการน าเสนอ การอภปิราย 
• บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

๒.๗. ดา้นจติส านึกพลเมอืง 
๒.๗.๑. ผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 

• ใหค้วามเคารพและยอมรบัในคุณค่าและสทิธขิองคนทุกคนของชมุชน มี
จติส านึกของความเป็นเครอืญาต ิและเป็นมนุษยชาตเิหมอืนกนั 

• ไม่น่ิงดูดาย มีส่วนร่วม ลงมือปฏิบตัิในการแกปั้ญหาหรอืมีกิจกรรมที่
สรา้งสรรคร์ว่มกบักลุ่มคน ชมุชน หน่วยงาน องคก์ร ฯลฯ ในโอกาสที่
เหมาะสม 

๒.๗.๒. กลยุทธก์ารสอนดา้นจติส านึกพลเมอืง 
• การสอดแทรกผ่านการสอนหรอืกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ 
• การจดักจิกรรมจติอาสา  

๒.๗.๓. กลยุทธก์ารประเมนิผลการเรยีนรูด้า้นจติส านึกพลเมอืง 
• บนัทกึการเรยีนรูจ้ากการเขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา 
• บนัทกึการประเมนิตนเองของนักศกึษา 

 
 
 
 
 
 



 

หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
 
๑. หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน  
 ๑.๑ ระบบค่าคะแนน แบง่เป็น ๘ ระดบั คอื 
     ระดบัคะแนน     ค่าระดบัคะแนน 
   A    ๔.๐ 
   B+    ๓.๕ 
   B    ๓.๐ 
   C+    ๒.๕ 
   C    ๒.๐ 
   D+    ๑.๕ 
   D    ๑.๐ 
   F    ๐ 
 ๑.๒ ระบบไมม่ค่ีาระดบัคะแนน ใหใ้ชส้ญัลกัษณด์งันี ้
     สญัลกัษณ ์     ความหมายของผลการเรยีน 
   S   Satisfaction 
   U   Unsatisfaction 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ๒.๑ คณาจารยร์ว่มกนัท าเกณฑก์ารประเมนิและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ระหว่างการเรยีนรูแ้ละหลงัการเรยีนรูทุ้กสปัดาห ์เพือ่การประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน  
 ๒.๒ คณาจารยร์ว่มกนัท าเกณฑก์ารประเมนิและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาใน
ทุกรายวชิา เพือ่การทวนสอบ 

๒.๓ คณาจารยร์ว่มกนัจดัท าขอ้สอบมาตรฐานส าหรบัรายวชิาเดยีวกนัในกรณีทีม่ี
ผูส้อนหลายคน 
 ๒.๔ ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอคุณลกัษณะความเป็นครูของบณัฑติ
ใหม่ ทัง้ดา้นสาระความรู ้สมรรถนะ และจรรยาบรรณความเป็นครู เพือ่ปรบักระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเรยีนรูบ้นฐานการงาน (Work-Based Learning) 
๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 
 ๓.๑ เรยีนและลงทะเบยีนครบตามโครงสรา้งทีห่ลกัสูตรก าหนดภายในเวลาไม่เกนิ ๓ ปี  
 ๓.๒ ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต ่ากว่า ๓.๐๐ 
 ๓.๓ ผ่านการฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในหลกัสูตร (๕๑๐ 
ช ัว่โมง) 
 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
รศ.ดร.กรรณิการ ์สจักุล 
ดร.จนัทนา จนิดาพนัธ ์
ดร.สุนันทา  มนัสมงคล 
ดร.ชนิวงศ ์ศรงีาม 
ดร.ภูวเรศ อบัดุลสตา 

  

อเีมล ์: admin_holistic@arsomsilp.ac.th 
เบอรโ์ทรตดิต่อ : ๐๒ ๔๙๐ ๔๗๔๘ - ๕๔ ต่อ ๑๒๐, ๑๒๑ 
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