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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“ผลิตครู พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
โครงการสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชา คศ.กศ. 101 / EDUC 101
ชื่อวิชา ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
Teacher Actualization and Professional Development
หนวยกิต 3 (2-2-5) บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง
ชื่อผูสอน ผูช วยศาสตราจารย ดร.เตือนใจ เกียวซี และคณะ
สถานที่ติดตอ หอง 111 ตึกคณะครุศาสตร
ลักษณะวิชา หมวดวิชาชีพครู
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของ ครู และวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะที่จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตาง ๆ
ความรักและศรัทธาในอาชีพครูตามหลักศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู พัฒนาการวิชาชีพครู การสงเสริม
และยกระดับวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกับองคกรตางๆ ระเบียบและกฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวของ
จุดประสงค
1. ใหผูเรียนไดรู เขาใจ ความหมาย ขอบขายของเนื้อหาวิชาครบถวนทุกหัวขอและเนื้อหาสาระตามทีป่ รากฏในคําอธิบายรายวิชา
2. ใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห สืบคน บูรณาการขอมูลจากแหลงตางๆ ทั้งจากเอกสาร จากบุคคล ทางอินเตอรเน็ต และการรับฟงจากอาจารย
วิทยากร หรือ ผูรูอื่นๆ และสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ในลักษณะเปนกลุมไดเปนอยางดีและมีความสุขในการทํางาน
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3. ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหความเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียน กับ พระราชกรณียกิจของพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ดานการศึกษาได มีความรู
ความเขาใจในหลักการแนวคิดที่เกี่ยวกับทฤษฎีใหมของพระองคทานโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับวิถีชีวติ ของการเปนนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูเรียนมีเจตคติที่ดตี อวิชาชีพครู มีความตั้งใจในการพัฒนาตนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาสายครู รวมทั้งตระหนักสํานึกและแสดงออก
ซึ่งความมีคุณธรรมจริยธรรมแหงความเปนคนดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูอยางชัดเจน
กําหนดการและกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห
ที่

1

หัวขอ /ประเด็น
ปฐมนิเทศ

2-3 ความหมาย ความสําคัญ
ของ ครู และวิชาชีพครู

4-5

บทบาทหนาที่ของครู

กิจกรรมการเรียนการสอน
- ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- รวมสรางขอตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรม
หรือการปฏิบัติตน ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ที่ตองมี “ ความเปนนักศึกษาครูอยางมี
สุขภาวะที่ดี ”
- การอานบทกวีที่เกี่ยวกับครู
- เรียนรู และใครครวญ ถึง “ ความสําคัญ
ของครู” จาก พระบรมราโชวาท / พระ
ราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น
- นักศึกษาคนควาจากกฎหมายที่เกี่ยวของ
บทบาทหนาที่ของครูระดับตางๆ
- เสนอขาวเกี่ยวกับครูที่ไดรับการยกยอง
- วิเคราะห สิ่งที่เปนคุณความดี นาชืน่ ชม
และ ตองการนํามาเปนแบบอยาง

กิจกรรมเสริม/งาน

คุณลักษณะที่คาดหวัง

- คนควา ความหมายความสําคัญของ
ครู และ วิชาชีพครู
- เสาะหาบทกวี / สรางบทกวี ที่
เกี่ยวกับคนเปนครู และ ความเปนครู

- นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตนตาม
ขอตกลงเพื่อการเปนนักศึกษาที่ดี มีสุข
ภาวะที่ดี เหมาะสมกับวิชาชีพครู

- การจัดทําชิ้นงาน/ ปายนิเทศเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กับพระ
บรมราโชวาท / พระกรณียกิจฯ(งาน
รายบุคคลชิ้นที่ ๑ )
- เขียนขอความ ที่บง บอกถึง ปณิธาน
หรือการแสดงความมุงมั่นที่จะเปนครู
- การทํารายงานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ของครู (งานกลุมชิน้ ที่ 1 )
- การจัดทําปายนิเทศเกี่ยวกับครูที่มี
ชื่อเสียง และไดรับการยกยอง ทั้งระดับ
ทองถิ่น และระดับชาติ

- นักศึกษา เรียนรู เขาใจ ซาบซึ้ง และ
ตระหนักในความดีความงามของคนเปน
ครู และ คุณคาของความเปนครู
- นักศึกษาตั้งปณิธานที่จะเปนนักศึกษาครู
ที่ดี มีคุณภาพ และ มุงมั่นที่จะเปนครูที่ดี
ในอนาคต
- นักศึกษาเรียนรู และ เขาใจ ในบทบาท
หนาที่ของครู
- นักศึกษามีความชื่นชมคนที่เปนครูดี
- นักศึกษาตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆในสถานะ
ของนักศึกษาสายครู

การวัดและประเมินผล
- บันทึกพฤติกรรมการทําความดี
(บันทึกประจําสัปดาห)
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะ
ตนเองเพื่อการปรับปรุงแกไข
(กําหนดใหประเมินทุก 2 สัปดาห)
- ขอเขียนเกี่ยวกับ ปณิธาน / ความ
มุงมั่นที่จะเปนครูของนักศึกษา

- ผลการวิเคราะหที่แสดงถึงสวนที่เปน
คุณความดีของครูทนี่ ักศึกษาตองการ
นํามาเปนแบบอยาง เชื่อมโยงกับการ
ประพฤติปฏิบัติตนในปจจุบันของ
นักศึกษา

3
สัปดาห
ที่

6-7

หัวขอ /ประเด็น

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมเสริม/งาน

คุณลักษณะที่จําเปนของ
ครูและคุณลักษณะเสริม
ในทัศนะของบุคคลตาง ๆ

- นําเสนอผลการศึกษา งานวิจัย และการ

- การศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และ จัดทําประเด็น/หัวขอ
เพื่อนําไปสัมภาษณบุคคลในอาชีพครู
เพื่อนนักศึกษา นักเรียน หรือบุคคล
ทั่วไป (งานกลุม ชิน้ ที่ 2)

สัมภาษณฯ
- การจัดทําแผนภาพ / งานศิลปะ /ปาย
นิเทศ ที่มีเนื้อหาตามผลการสัมภาษณ

การวัดและประเมินผล

- นักศึกษา เรียนรูและเขาใจถึงคุณลักษณะ - บันทึกผลการทํากิจกรรมของ
นักศึกษา
ที่พึงประสงคของคนที่เปนครู
- ผลการวิเคราะหตนเองของนักศึกษา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหคุณลักษณะ
ของตนเองวา มี หรือ ขาด ในเรื่องใดบาง - ผลการประเมินตนเองที่นักศึกษา
- นักศึกษาตระหนักถึงคุณลักษณะที่สาํ คัญ มีการประเมินทุก 2 สัปดาห
ของครู ที่นักศึกษาพึงมีและตองขวนขวาย
เสริมสรางตนเองใหมีคุณลักษณะเชนนั้น

สอบกลางภาค

8

9-10 ความรักและศรัทธาใน

อาชีพครูตามหลักศาสนา
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คุณลักษณะที่คาดหวัง

การพัฒนาบุคลิกภาพและ
คานิยมในอาชีพครู

- ฟงเทปบรรยายธรรมะโดย พระพะยอม
กัลยาโณ ในหัวขอ “การใชหลักพุทธ
ธรรมในการเปนครู”
- ชมภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับครู
- จัดกลุมยอยเลาเรือ่ งแลกเปลี่ยนระหวาง
เพื่อนๆ ในหัวขอ “ ครูของฉัน ” เลือก
เรื่องนาสนใจของแตละกลุมเลาตอให
ทุกคนในหองฟง
- รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น

- การเขียนบันทึก และ สรุปความ
คิดเห็น จากการฟงเทปธรรมะ และ
การศึกษาคนควาฯ (งานรายบุคคลชิ้น
ที่๒2 )
- การเขียนเรียงความเกี่ยวกับครูของ
ตนเองที่นักศึกษารูส ึกรัก ประทับใจ

- นักศึกษาไดขอคิดดีๆจากที่ไดฟงการ
บรรยายธรรมะ
- นักศึกษารูสึกซาบซึ้ง มองเห็นคุณความ
ดีของครูของตนเอง และตองการที่ยึดถือ
คุณความดีเชนนั้นเปนแบบอยางตอไป

- บันทึก สรุป จากการฟงการบรรยาย
ธรรมะ
- เรียงความเกี่ยวกับครูของตนเองของ
นักศึกษา

- ฝกตนเพื่อการเปนครูที่ดีตาม
- เชิญ “ครู” ตัวอยาง มาพูดคุยกับ
โปรแกรมฯ
นักศึกษา
- สํารวจบุคลิกภาพและคานิยมของตนเอง - การแสดงบทบาทสมมุติ / ละครสัน้
- สรางโปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ สะทอนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
และคานิยมในอาชีพครู โดยเฉพาะ
เปนครูที่ดี
คานิยมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
(งานกลุม ชิ้นที่ 3 )

- นักศึกษาปรับปรุงคุณลักษณะของตนเอง
มีความเปนนักศึกษาสายครู ที่ดีมากขึน้
- นักศึกษาแสดงออกถึงคานิยม และมี
พฤติกรรมที่เห็นไดชัดเจนในเรื่องการ
ใชชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง

- โปรแกรมพัฒนาบุคลิกภาพของและ
คานิยมของนักศึกษา
- ผลการประเมินตนเองที่นักศึกษา
มีการประเมินทุก 2 สัปดาห

4
สัปดาห
ที่

หัวขอ /ประเด็น

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมเสริม/งาน

คุณลักษณะที่คาดหวัง

การวัดและประเมินผล

12-13 จรรยาบรรณและคุณธรรม

- อธิบาย ซักถาม
- อภิปราย แสดงความคิดเห็น
- วิเคราะห ใครครวญ เกี่ยวกับ ปญหา
คุณธรรม จริยธรรมของครู (จากขาว)
ในปจจุบัน

- ฝกตนตามโปรแกรมฯ
- ติดตามขาวเกี่ยวกับบุคคลที่อยูใน
อาชีพครู ที่ดี และที่ขาดคุณธรรม
จริยธรรม
- เขียนเรียง ความ ในหัวขอ “ความ
มุงมั่นที่จะเปนครูทดี่ ีของขาพเจา”

- นักศึกษามีความมุงมั่นที่จะเปนครูที่ดมี ี
- ผลการประเมินตนเองที่นักศึกษา
จรรยาบรรณและคุณธรรมของครูอยางเต็ม มีการประเมินทุก 2 สัปดาห
เปยม
- เรียง ความของนักศึกษา ในหัวขอ
“ความมุงมั่นที่จะเปนครูที่ดีของ
ขาพเจา”

14-15 พัฒนาการวิชาชีพครู

- เชิญวิทยากรจากเขตพื้นที่บรรยาย
- การอภิปราย ซักถาม บันทึก สรุปความ
- นําเสนอเรื่องราวของ “ครู” ที่นาสนใจ
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุมยอย
- ทบทวน ตรวจสอบ ตนเอง และบอกเลา
ถึงสิ่งที่ได เรียนรู เขาใจ ตระหนักไดฝก
ปฏิบัติ และปรับเปลี่ยน ตั้งแตสัปดาห
แรก จนถึงสัปดาหสุดทาย วามี “ ความ
เปนนักศึกษาครูอยางมี สุขภาวะทีด่ ี ”
หรือไม อยางไร

- ฝกตนตามโปรแกรมฯ
- การคนควาทํารายงานเกี่ยวกับ ครู
แกนนํา ครูตนแบบ ครูแหงชาติ ฯลฯ
เลือกบุคคลที่นาสนใจ สมควรเปน
ตนแบบ หรือ ตัวอยาง 1 ราย ติดบอรด
เพื่อการเผยแพร (งานรายบุคคลชิ้น
ที่ ๓ )
- การตรวจสอบตนเอง

- นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง ความรู
ความเขาใจ การตระหนักในความสําคัญ
ของการเปนครูที่ดี มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการเปน
นักศึกษาสายครูที่ดี และมีสุขภาวะที่ดี
มากขึ้น

ของครู

การสงเสริมและยกระดับ
วิชาชีพครู
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
สถาบันวิชาชีพครูและการ
พัฒนาวิชาชีพครูรวมกับ
องคกรตางๆ
ระเบียบ และ กฎหมาย
การศึกษาที่เกี่ยวของ
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- ผลการตรวจสอบตนเองของนักศึกษา
- การประมวลผลในภาพรวมทั้งหมด

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : 1. กระบวนการเรียนการสอน ทุกครั้ง จะเริ่มตนดวยการทําสมาธิประมาณ 5 นาที เพื่อตั้งสติ และ ทบทวน ถึงสิ่งที่ผานมา และสิ่งที่จะเรียนรูตอไป
2. ระหวางการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองมีโอกาสได ใครครวญสิ่งที่เรียนรู ไดฟงผูอื่นอยางตั้งใจ ใหกําลังใจ และการคิดเชิงบวกอยูเสมอ
3. กอนจบกิจกรรมเรียนรูในแตละครั้ง นักศึกษาจะตองสรุปถึงสิ่งที่ตนเองไดดวย ประโยค / ขอความสั้นๆ ที่แสดงออกถึง ภาวะของกาย จิต(อารมณ) และปญญา
เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ในการเรียนการสอน ใหดีขึ้น ในครั้งตอๆไป

5
สื่อการเรียนการสอน
1. VCD, ภาพยนตร
2. เอกสารที่อาจารยในโปรแกรมวิชาผลิตขึ้น
3. วิทยากรที่เชิญมาบรรยาย
4. เอกสาร รูปภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
5. ครูประจําการ บุคคลตางๆ ที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
6. website ทางการศึกษา (www.thaiteacher.org / www.onec.go.th / www.onesqa.or.th / www.thaiedreform / www.thaikids / www.thaigifted )
การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
1. คุณลักษณะความเปนครู ( ตรงตอเวลา / รับผิดชอบ / เรียบรอย /
สุภาพ / มีน้ําใจ / ใหความรวมมือ ฯลฯ )
2. งานรายบุคคล / การพัฒนาตนเอง
3. งานกลุม
4. สอบกลางภาค
5. สอบปลายภาค
รวมคะแนน

น้ําหนักคะแนน
20
25
15
10
30
100

80 – 100
75 – 79
70 – 74
60 – 69
50 – 59
45 – 49
40 – 44
0 – 39

การตัดสินผล
ไดระดับ A
ไดระดับ B+
ไดระดับ B
ไดระดับ C+
ไดระดับ C
ไดระดับ D+
ไดระดับ D
ไดระดับ F

