
ก าหนดการประชุม สครภ. (วาระพิเศษ) 
วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 

 

เวลา กิจกรรม 
10.00 – 10.15 น. ความเป็นมาของ Model การผลิตและพัฒนาครู  

โดย รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานสภาคณบดี มรภ.  
10.15 – 11.00 น. น าเสนอรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

โดย ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์  
ตัวแทนคณะอนุกรรมการการท าแนวทางการผลิตครูคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

11.00 – 12.00 น. Final Brainstorming  
โดย ผศ.ดร.อังคนา กรัญยาธิกุล  

12.00 – 12.30 น. ร่วมสรุปแนวทางการน าไปสู่การปฏิบัติ  
โดย รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานสภาคณบดี มรภ.  

12.30 – 13.00 น. ตั้งคณะผู้แทนน าเสนอ ทปอ. และองคมนตรี  
โดย รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร ประธานสภาคณบดี มรภ. 

 
 



KPI ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บรหิารและครูของครู

หลักสูตรการพัฒนา
การให้บรหิาร

ของพนักงานสายสนับสนุน

EXTERNAL EDUCATION | การพัฒนาครูประจําการในเขตพ้ืนท่ีบรกิาร
Input Output OutcomeProcess

ระบบการกํากับติดตาม
Feed back / Feed up / Feed forward

สถานศึกษา
ท่ีเข้าร่วมการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบรกิาร

หน่วยงานภายนอก

MOU กับหน่วยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ตามความประสงค์

ครูประจําการ 
บุคลากรทางการศึกษา

ศิษย์เก่า

Re-Skill / Up-Skill / New-Skill
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง / สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานและ
ความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา

จํานวนโรงเรยีนท่ีได้รับ
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด
ของแต่ละมหาวทิยาลัย

จํานวนเครอืข่าย
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

การยกระดับ

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ
20ผลสัมฤทธ์ิด้าน

ผู้เรยีนได้รับการ
พัฒนาท่ีสูงข้ึน

เม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา

สูงข้ึน

ร้อยละ
20

จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการภายใต้

MOU บรรลุวตัถุประสงค์
ของโครงการ

ความเช่ือม่ัน ความม่ันใจ
ความไว้วางใจ

จากหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ
100 ความพึงพอใจ

ในการให้บรกิารวชิาการ
ของมหาวทิยาลัย
มากกวา่ 3.51

ร้อยละ
90

จํานวนครูประจําการ
บุคลากรทางการศึกษา
และศิษย์เก่าท่ีเข้ารับ
การอบรม มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถ
นําไปใช้

ครูประจําการ
บุคลากรทางการศึกษา
และศิษย์เก่าสามารถ
นําความรู้ไปพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนท่ีสูงข้ึน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

สํารวจระดับคุณภาพ
สถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีรบับรกิาร

ประสานงานสถานศึกษา
ช้ีแจง ทําความเข้าใจ

ในการยกระดับ

สถานศึกษา ผู้บรหิาร
ครู พรอ้มในการ

ยกระดับ

รว่มวเิคราะห์
SWOT/TOWS Metirx
เพ่ือกําหนดแผนงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
และ Coaching and

Mentoring

Follow Up
แลกเปล่ียนเรยีนรู้

กํากับติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรยีน ครู ผู้บรหิาร

จัด Symposium
เสนอผลการดําเนินงาน

มอบวฒิุบัตร
แจ้งต้นสังกัดทราบ

ขยายเครอืข่าย
ไปในปีถัดไป

หน่วยงานภายนอก
ประสานความรว่มมือ
มายังมหาวทิยาลัย

ประชุมตกลง
รว่มกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาตาม

ความประสงค์ของหน่วยงาน

Follow Up
แลกเปล่ียนเรยีนรู้

มอบวฒิุบัตร ขอความรว่มมือ
กับมหาวทิยาลัย
ดําเนินการต่อ

Symposium ประกวดรางวลั
ต้นแบบ

สร้างเครอืข่าย
เพ่ิมเติม

เช่น

สํารวจความต้องการและวเิคราะห์
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่า

แจ้งหน่วยงานท่ีครู บุคลากรทางการศึกษา
และศิษย์เก่าในแต่ละแห่งทราบ
เพ่ืออนุญาตให้เข้ารบัการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
Re-Skill / Up-Skill / New-Skill

Follow Up
และแลกเปล่ียนเรยีนรู้

และมอบวฒิุบัตร

รวมกลุ่มเพ่ือ
ต่อ PLC

ตามความสนใจ

PLC

ผู้พัฒนาโมเดล :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม
อนุกรรมการจัดทําแนวทางการผลิตครูคุณภาพมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
ออกแบบ : ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา

Infrastructure

เครอืข่ายสถานศึกษา

ระบบการกํากับติดตาม

อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน
ห้องปฏิบัติการ

ลานกิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์
Internet Wifi

สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งฝึก
สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์ร่วมพัฒนา

สํารวจความพร้อมต่อการใช้งาน ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพในการใช้ มีระบบการใช้และให้บรกิารอย่างท่ัวถึง

กํากับติดตาม นิเทศ และการ Follow up (น.ศ.ทุกช้ันปี/บัณฑิต) Feed back / Feed up / Feed forward

จํานวน
สถานศึกษาเครอืข่าย

ท่ีเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการ
วชิาชีพครู

ความเพียงพอต่อการ
รับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ 1-3
และฝึกสอน

สถานศึกษามีความม่ันใจ
ในตัวนักศึกษาและกระบวนการ
บ่มเพาะความเป็นครู
ของมหาวทิยาลัย

Infrastructure
ความพร้อมใช้ เพียงพอ
ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ

บรรยากาศ
การเรยีนการสอนท่ีดี

การบ่มเพาะร่วมกันกับสถานศึกษา ฝึกวชิาชีพ 1,2,3 ฝึกสอน การ Coaching and Mentoring ครูพ่ีเล้ียงและนักศึกษาฝึกสอน (win-win)

ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ค รู  ม ห า ว ิท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
INTERNAL EDUCATION | การผลิตครู 

Input Output OutcomeProcess
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พัฒนา ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ทุกปี)
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ฐานสมรรถนะวชิาชีพครู พัฒนาท้องถ่ิน ศาสตรก์ารสอน
การวจัิย

วศิวกรสังคม วดัและประเมินผล

Coching&
Mentoring

ภาษาและ
การส่ือสาร

Aก
STEM การสอน

การวจัิย
การนิเทศ

พ่ีเล้ียงอาจารย์ใหม่
Coding

CODING
บูรณาการ
กิจกรรม

IT/Digitalด้านสมอง

EFSTEM

พระบรม
ราโชบาย

4
ประการ

เมตตา
ต่อศิษย์

จิตวญิญาณ
ความเป็นครูAS

SE
SS

M
EN

T

P D

CA

พัฒนาหลักสูตร Re-Skill / Up-Skill / New-Skill “ครูของครู”
(อบรม - นําไปใช้ - แลกเปล่ียน - Follow Up - ต้นแบบครูของครู - Sharing)

P D

CA

พัฒนาหลักสูตร Re-Skill / Up-Skill / New-Skill บุคลากรสายสนับสนุน 
(อบรม - นําไปใช้ - แลกเปล่ียน - Follow Up)

RE
Skills

คุณสมบัติ
ผู้สอน

UP
Skills

NEW
Skills

ความ
เป็นครู

60
ชม.

ถอดบทเรยีน
แลกเปล่ียนเรยีนรู้

ศึกษาดูงาน ครูต้นแบบ

6
ช่ัวโมง/คน บรกิารวชิาการโดยสอนนักเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่าย

Spirit
จิตวญิญาณ
ความเป็นครู

S Technology
digital
เทคโนโลยีดิจิทัล
นวตักรรมการศึกษา

T Reinventing
Designer
นักออกแบบ
นวตักรรม
อิงสมรรถนะ

R Open mind
รอบรู้
เป็นแบบอย่าง
พลเมืองดี

O New Role &
Skills
ปรบับทบาท
การสอน

N Good
Pesonality
บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

G Teaching
มีเทคนิคการสอน
ท่ีหลากหลาย

T Ethics
ส่งเสรมิ
จรยิธรรม

E Academic
learning
person
เป็นบุคคล
แห่งการเรยีนรู้

A Communication
Community
มีทักษะ
การส่ือสาร

C Human
Relationship
มีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี

H Evaluation
รอบรูแ้ละประยุกต์
ใช้การวดัและ
ประเมินผล

E Researcher
เป็นนักวจัิย
เพ่ือหาวธีิการ
แก้ไขปัญหา

R Service
ให้บรกิาร
และคําปรกึษา
แก่ศิษย์
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ระดับ    มีสมรรถนะ 8-10 ข้อ ระดับ      มีสมรรถนะ 11-12 ข้อ ระดับ        มีสมรรถนะ 13-14 ข้อ

ช้ันปี
1

ช้ันปี
2

ช้ันปี
3

ช้ันปี
4

POTENTIAL
นักศึกษา
วชิาชีพครู

เตรยีมความพร้อม
ในการสอบใบประกอบ
วชิาชีพครู (1 ปี สอบ 2 คร้ัง)
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วชิาชีพครูวชิาเอก

วดัพฤติกรรมการเรยีนรูต้าม
Bloom’s Taxonomy

รกัและศรทัธา
อาชีพครู

สอนเร ือ่งยาก
ให้เป็นเร ือ่งง่าย

บูรณาการ
ศาสตรพ์ระราชา

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

จิตสาธารณะ

มีเทคนิคการสอน
ท่ีหลากหลาย

คุณธรรม
จรยิธรรม

จิตอาสา ทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี

ภาษาและ
การส่ือสาร

ดิจิทัล

ชีวติและ
สังคม

การสอน

สรา้งนวตักรรม
ชุมชน

ครูมืออาชีพ

ทํางานรว่มกับ
ผู้อ่ืน

คิดวเิคราะห์
มีวจิารณญาณ
สรา้งสรรค์
นวตักรรม
เชิงเหตุผล

ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล

แนะแนว
ดูแลช่วยเหลือ

ชีวติ

สังคม

ภาษาและ
การส่ือสาร

IT

รกัและศรทัธา
ในวชิาชีพครู

จิตอาสาบุคลิกภาพ
ความเป็นครู

คลอบคลุม
กิจกรรมบังคับ

ใน มคอ.1

เพ่ือตอบ
Skills และ
Attitude
Attribute

11
กิจกรรม KPI

GE
ศึกษาท่ัวไป

ปฏิบัติการในและนอกช้ันเรยีน อบรม สัมมนาและงาน

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในโรงเรยีนเครอืข่าย

ชีวติและ
สังคม

3R8Csดิจิทัล

21st
century

อาชีพ

อาชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน

ภาษาและ
การส่ือสาร

รกัและศรทัธา
ในวชิาชีพครู

จิตสาธารณะ บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

ทัศนคติ
ท่ีถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง

11
กิจกรรม KPI

วยัใส
ใจสะอาด

สอนโดย
เกมส์

วทิยาการ
คํานวณ

สัมพันธ์
ชุมชน

3R8Cs

ภาษาและ
การส่ือสาร

สอนเร ือ่งยาก
ให้ง่าย

21st
century

ชีวติและ
สังคม

ดิจิทัล

อาชีพ(พัฒนาหลักสูตรวจัิยและนวตักรรม)

บูรณาการ
ศาสตร์

พระราชา

เทคนิค
การสอน

คุณธรรม
จรยิธรรม

จิตอาสา
จิตสาธารณะ

ทัศนคติ
ท่ีถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง

วยัใส
ใจสะอาด

วทิยาการ
คํานวณ

รอบรู้
วชิาชีพครู

รอบรู้วชิาเอก
วชิาท่ัวไป

คุรุนิพนธ์ สัมมนา

สอนได้
สอนเป็น

คุณธรรม
จรยิธรรม

เมตตาต่อศิษย์
จิตวญิญาณ
ความเป็นครู

ทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี

คุณลักษณะความเป็นครู บัณฑิตนักปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รอบรู้
วชิาชีพครู

รอบรู้วชิาเอก
วชิาท่ัวไป

คุรุนิพนธ์

ทักษะ
ท่ีสอดคล้อง
กับรายวชิา
ทุกช้ันปี

มีพัฒนาการ
ท่ีสูงข้ึน
ทุกช้ันปี

คุณลักษณะความเป็นครู
มืออาชีพ

บัณฑิตนักปฏิบัติ

ปฏิบัติการในและนอกช้ันเรยีน อบรม สัมมนาและงาน

ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพระหวา่งเรยีน

ปี
1-3 ปี 4

ฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

11
กิจกรรม KPI TP

CK
CL
IL

11
กิจกรรม KPI TP

CK
CL
IL

11
กิจกรรม KPI

FO
RM

AT
IV

E 
  A

SS
ES

SM
EN

T

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ

พัฒนา
ทบทวน
ปรับปรุง

สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานประกอบการ
มาตรฐานวชิาชีพครู
สกอว สพฐ และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงสถานการณ์
การเปล่ียนแปลง

เพ่ือมุ่งสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ

ผู้บรหิาร และ
ครูของครู

บุคลากร
สายสนับสนุน

Re-Skill
Up-Skill
New-Skill

ศาสตร์และศิลป์ทางวชิาการ
คุณลักษณะและจิตวญิญาณ

ความเป็นครู
โดยพิจารณาพัฒนาการ
องค์ความรู้รายบุคคล

เพ่ือยกระดับคุณภาพครูของครู

ปรับ Mindset 
การจัดการเรยีนการสอน

(สอนเร ื่องยากให้เป็นเเร ื่องง่าย
การจับประเด็น เป็นต้น)

ปรับ Mindset จิตบรกิาร
(เต็มใจ ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม)

Re-Skill
Up-Skill
New-Skill

ศาสตร์และศิลป์ในการให้บรกิาร
ทางการศึกษา / วชิาชีพครู

หลักสูตรการยกระดับ
ผู้บรหิาร ครูของครู และ
บุคลากรสายสนับสนุน

ระบบ
การรับเข้า

วชิาเอก

สัมภาษณ์

วดัแววความเป็นครู

วเิคราะห์ คัดกรอง 
เสรมิทักษะทางวชิาการ

ทักษะชีวติ 
ทักษะทางสังคมพ้ืนฐาน
เพ่ือเตรยีมความพร้อม

ก่อนเรยีน

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

จํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวทิยาลัย

กําหนด
(Exit - Exam)

จํานวนบัณฑิต
ท่ีสอบบรรจุครูได้

ของบัณฑิต
ท่ีสมัครสอบบรรจุ

ในปีน้ัน

ร้อยละ
30

จํานวนบัณฑิต
ท่ีได้รับการยอมรับ

ม่ันใจ เช่ือม่ัน
ของผู้รับบรกิาร

ร้อยละ
90

จํานวน

ความพึงพอใจ
สูงกวา่ระดับ

4.00

จํานวนบัณฑิต
ท่ีสอบใบประกอบ

วชิาชีพครู
ผ่านเกณฑ์คุรุสภา

(5 รายวชิา)

ร้อยละ
100

หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ร้อยละ

100

ผ่านการรับรองจาก
อว คุรุสภา กคศ.

หลักสูตร
ได้รับการยอมรับ
จากผู้รับบรกิารและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

จํานวน
ผู้บรหิารและ
ครูของครู
มีสมรรถนะ

ร้อยละ
90

ผู้บรหิารและครูของครู
มีสมรรถนะ

ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ข้ึนไป

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัย
กําหนด

ผู้บรหิารและครูของครู
มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอก

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

นักศึกษา อาจารย์
และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
มีความพึงพอใจในการ
ให้บรกิารของบุคลากร
สายสนับสนุนในระดับดี

ข้ึนไป

Good Practice
ครูของครู

Good Practice
การให้บรกิาร

จํานวนบัณฑิต
ท่ีมีงานทํา

และศึกษาต่อ

ร้อยละ
95

วชิาเอกสูง
ความเป็นครูต่ํา

วชิาเอกต่ํา
ความเป็นครูสูง

สอบ
4

วชิา

สอบ
ทุก
วชิา

Aก Aก Aก

Aก

ส่ือการเรยีน
การสอน

ออกแบบและ
บรหิารจัดการ

ช้ันเรยีน

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเรยีน
การสอน

คิดวเิคราะห์
สรา้งสรรค์

มีวจิารณญาณ
คิดเชิงนวตักรรม

จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ
การบูรณา
การสอน

TPCK+CLILL

วจัิย
สรา้งนวตักรรม

มีความเป็นนวตักร

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย-อังกฤษ

ในระดับดี

มีบุคลิกภาพ
รกัและศรทัธา
วชิาชีพครู

มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ

ประยุกต์ พัฒนา
ผลิตส่ือการเรยีน
การสอนได้ดี

แนะแนว ปรกึษา
ช่วยเหลือ พัฒนา

เข้าใจความแตกต่าง

ใช้ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดการเรยีนรู้

รว่มออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

มีจิตวญิญาณ
ความเป็นครู

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นแบบอย่าง
เป็นพลเมืองดี

วดัและประเมิน
การเรยีนรูไ้ด้

ใชัทักษะการคํานวณ

รอบรูบ้รบิท
ของโรงเรยีนและ

หน้าท่ีครูได้

ช่วยเหลืองาน
โรงเรยีน

โดยไม่ต้องร้องขอ

มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
และวชิาชีพครู

ทํางานเป็นทีม
แก้ไขปัญหา

ในการปฏิบัติงาน

วางแผน
จัดกิจกรรม
การเรยีนรูไ้ด้

มีปฏิสัมพันธ์กับ
ครู ผู้ปกครอง

ชุมชน

ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานได้

ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานได้

ประยุกต์ใช้ส่ือ
เพ่ือพัฒนา
การเรยีนรู้

อดทน
ขยันหม่ันเพียร

ผ่อนปรนต่อปัญหา

ประยุกต์ใช้และ
พัฒนาส่ือ

เพ่ือการเรยีนรู้

ช่วยงานสนับสนุน
การเรยีนรูข้อง

ผู้เรยีน

ช่วยครู
วัดและประเมินผล

การเรยีนรู้

ช่วยเหลืองาน
โรงเรยีน

โดยไม่ต้องร้องขอ

ใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
และวชิาชีพครู

อดทน
ขยันหม่ันเพียร
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

ออกแบบ วางแผน
การจัดการเรยีนรู้

ในช้ันเรยีนได้

ช่วยครูประยุกต์
ใช้ digital ใน

การเรยีนการสอน

รอบรูบ้รกิาร
การเปล่ียนแปลง

ของสังคม

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษได้

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นพลเมืองดี

วเิคราะห์ จัดทํา ใช้
ประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรยีน

ส่ือสารภาษา
ไทยและอังกฤษ 
ถ่ายทอดสู่ผู้เรยีน

ในระดับดี

มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ

จัดกิจกรรมพ้ืนฐาน
เสรมิทักษะ
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เลือกใช้ผลการวจัิย
ไปใช้ในการจัด
การเรยีนรู้

มีคุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู

ใช้ทักษะการคํานวณ
วดั และประเมินผล

ได้ดี

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

รักและศรัทธาวชิาชีพ
ม่ันคงทางอารมณ์

พัฒนาและ
ผลิตส่ือเพ่ือใช้ใน
การเรยีนการสอน

จัดคุณภาพ พัฒนา
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้

ประยุกต์ใช้ 
digital ใน

การเรยีนการสอน
ได้หลากหลาย

บรหิารจัดการ
ช้ันเรยีนให้

เกิดการเรยีนรู้

วจัิย 
สร้างนวตักรรม
เป็นนวตักร

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

รักและศรทัธาวชิาชีพ
ม่ันคงทางอารมณ์

มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ

พัฒนาผู้เรยีน
ด้วยจิตวญิญาณ

ความเป็นครู

พัฒนาและ
ผลิตส่ือเพ่ือใช้ใน
การเรยีนการสอน

ส่ือสารภาษา
ไทยและอังกฤษ 
ถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน

ในระดับดี

พัฒนาและ
ส่งเสรมิ
หลักสูตร

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นพลเมืองดี

จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ
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แนะแนว
ให้คําปรกึษา

ช่วยเหลือผู้เรยีน

ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
นํา AI มาใช้ใน

การเรยีนการสอน

รอบรูว้ชิาเอก
บูรณาการ
องค์ความรู้

ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา
และแก้ปัญหา

รว่มมือกับ
ผู้ปกครอง

พัฒนาผู้เรยีน

ทํางานเป็นทีม
ปราศจาก

ความขัดแย้ง

ทํางานเป็นทีม
มีภาวะผู้นํา

ส่ือสรา้งอย่าง
สรา้งสรรค์

สัมพันธ์ชุมชน
รว่มแก้ปัญหา

ผู้เรยีน



“
ครูดี
นักพัฒนา
อดทน
หมัน่เพียร
”
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Tasks / Jobs / Situatoins

MODEL COMPETENCY
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏ

POTENTIAL
นักศึกษา
วชิาชีพครู

SUMMATIVE
ASSESSMENT

FORMATIVE
ASSESSMENT

ออกแบบและ
บรหิารจัดการ

ช้ันเรยีน

ทํางานเป็นทีม
มีภาวะผู้นํา

ส่ือสรา้งอย่าง
สรา้งสรรค์

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย-อังกฤษ

ในระดับดี

คิดวเิคราะห์
สรา้งสรรค์

มีวจิารณญาณ
คิดเชิงนวตักรรม

มีบุคลิกภาพ
รกัและศรทัธา
วชิาชีพครู

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเรยีน
การสอน

แนะแนว ปรกึษา
ช่วยเหลือ พัฒนา

เข้าใจความแตกต่าง

ประยุกต์ พัฒนา
ผลิตส่ือการเรยีน
การสอนได้ดี

สัมพันธ์ชุมชน
รว่มแก้ปัญหา

ผู้เรยีน

มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ

วดัและประเมิน
การเรยีนรู้ได้

ใชัทักษะการคํานวณ

ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดการเรยีนรู้

วชิาชีพเอก-ท่ัวไปวชิาชีพครู คุรุนิพนธ์

รกัและศรัทธา
อาชีพครู

สอนได้
สอนเป็น

บูรณาการ
ศาสตรพ์ระราชา

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

จิตสาธารณะ

มีเทคนิคการสอน
ท่ีหลากหลาย

คุณธรรม
จรยิธรรม

จิตอาสา

ทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี

รว่มออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

วจัิย
สรา้งนวตักรรม

มีความเป็นนวตักร

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นแบบอย่าง
เป็นพลเมืองดี

มีจิตวญิญาณ
ความเป็นครู

จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ
การบูรณา
การสอน

ทักษะ
ท่ีสอดคล้อง
กับรายวชิา

มีพัฒนาการ
ท่ีสูงข้ึน

ปฏิบัติการในและนอกช้ันเรยีน

อบรม สัมมนา เสรมิทักษะ

ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพระหวา่งเรยีน

ปี
1-3

ปี 4 ฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา

คุณลักษณะ
ความเป็นครู

บัณฑิต
นักปฏิบัติ

Outcomes
Success

TPCK+CLILL

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา
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บรกิารวชิาการ

โดยสอนนักเรยีน

ในโรงเรยีนเครอืข่าย

MODEL
COMPETENCY
ครูของครู 

ครูของครู

สมรรถนะ
ครูของครู

MONITORING
มาตรฐานอาจารย์ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจํา
อาจารย์นิเทศเอก/ท่ัวไป

RE
Skills

คุณสมบัติ
ผู้สอน

พระบรม
ราโชบาย

4
ประการ

ศาสตรก์ารสอน
การวจัิย

วศิวกรสังคม วดัและประเมินผล

6
ช่ัวโมง/คน

ถอดบทเรยีน
แลกเปล่ียนเรยีนรู้

ศึกษาดูงาน ครูต้นแบบ

Coching&
Mentoring

ภาษาและ
การส่ือสาร

Aก

STEM

การสอน
การวจัิย

การนิเทศ
พ่ีเล้ียงอาจารย์ใหม่

Coding

CODING

บูรณาการ
กิจกรรม

IT/Digital

ด้านสมอง

EFSTEM

เมตตา
ต่อศิษย์

จิตวญิญาณ
ความเป็นครู

Spirit
จิตวญิญาณ
ความเป็นครู

Technology
digital

เทคโนโลยีดิจิทัล
นวตักรรมการศึกษา

Reinventing
Designer
นักออกแบบ
นวตักรรม

อิงสมรรถนะ

Open mind
รอบรู้

เป็นแบบอย่าง
พลเมืองดี

New Role &
Skills

ปรบับทบาท
การสอน

Good
Pesonality
บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

Teaching
มีเทคนิคการสอน
ท่ีหลากหลาย

Ethics
ส่งเสรมิ
จรยิธรรม

Academic
learning
person
เป็นบุคคล

แห่งการเรยีนรู้

Communication
Community

มีทักษะ
การส่ือสาร

Human
Relationship
มีมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดี

Evaluation
รอบรู้และประยุกต์

ใช้การวัดและ
ประเมินผล

Researcher
เป็นนักวจัิย
เพ่ือหาวธีิการ
แก้ไขปัญหา

Service
ให้บรกิาร

และคําปรกึษา
แก่ศิษย์

UP
Skills

NEW
Skills

ความ
เป็นครู

60
ชม.

S T R O N G

T E A C H E R S

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา



SUMMATIVE
ASSESSMENT

“รอบรู้งานครู”

FORMATIVE
ASSESSMENT

KNOWLEDGE

SKILLS

ATTITUDE
 / 

AT
TR

IB
UT

E

วชิาชีพครูวชิาเอก ศึกษาท่ัวไป

ชีวติ สังคม

ภาษาและ
การส่ือสาร

IT

รกัและศรัทธา
ในวชิาชีพครู

ทัศนคติ
ท่ีถูกต้อง

ลต่อบ้านเมือง

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

จิตอาสา

I N
T E

R
N

A
L

Ta
sk

s /
 Jo

bs
 / 

Sit
ua

to
in

s

AC T I V I T I E S

EX
T E R

N
A

L

Tasks / Jobs / Situatoinsปฏิ
บัติ

กา
ร

ใน
แล

ะน
อก

ชั้น
เรยี

น

อบ
รม

 สั
มม

นา
แล

ะง
าน

ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ

ในโรงเรยีน

เครอืข่าย

คลอบคลุม
กิจกรรมบังคับ

ใน มคอ.1

เพ่ือตอบ
Skills และ
Attitude
Attribute

GE

Aก

MODEL COMPETENCY
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี

วดัพฤติกรรมการเรยีนรู้ตาม
Bloom’s Taxonomy

11
กิจกรรม KPI

COMPETENCY
ช้ันปีท่ี 1

SUMMATIVE
ASSESSMENT

FORMATIVE
ASSESSMENT

อาชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน

รอบรูบ้รบิท
ของโรงเรยีนและ

หน้าท่ีครูได้

อดทน
ขยันหม่ันเพียร

ผ่อนปรนต่อปัญหา

ช่วยเหลืองาน
โรงเรยีน

โดยไม่ต้องร้องขอ

มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
และวชิาชีพครู

ทํางานเป็นทีม
แก้ไขปัญหา

ในการปฏิบัติงาน

วางแผน
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ได้

มีปฏิสัมพันธ์กับ
ครู ผู้ปกครอง

ชุมชน

ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานได้

ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานได้

ประยุกต์ใช้ส่ือ
เพ่ือพัฒนา
การเรยีนรู้

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา



SUMMATIVE
ASSESSMENT

“ปฏิบัติงาน
เปน็ผู้ช่วยครู”

FORMATIVE
ASSESSMENT

KNOWLEDGE

SKILLS

ATTITUDE
 / 

AT
TR

IB
UT

E

วชิาชีพครูวชิาเอก ศึกษาท่ัวไป
I N

T E
R

N
A

L

Ta
sk

s /
 Jo

bs
 / 

Sit
ua

to
in

s

AC T I V I T I E S

EX
T E R

N
A

L

Tasks / Jobs / Situatoinsปฏิ
บัติ

กา
ร

ใน
แล

ะน
อก

ชั้น
เรยี

น

อบ
รม

 สั
มม

นา
แล

ะง
าน

ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ

ในโรงเรยีน

เครอืข่าย

GE

MODEL COMPETENCY
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี

วดัพฤติกรรมการเรยีนรู้ตาม
Bloom’s Taxonomy

COMPETENCY
ช้ันปีท่ี 2

SUMMATIVE
ASSESSMENT

FORMATIVE
ASSESSMENT

ชีวติและ
สังคม

3R8Cs

ภาษาและ
การส่ือสาร

ดิจิทัล

Aก

21st
centuey

รกัและศรัทธา
ในวชิาชีพครู

จิตสาธารณะ11
กิจกรรม

KPI วยัใส
ใจสะอาด

สอนโดย
เกมส์

วทิยาการ
คํานวณ

สัมพันธ์
ชุมชน

อาชีพ ทัศนคติ
ท่ีถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

ช่วยงานสนับสนุน
การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน

ออกแบบ วางแผน
การจัดการเรยีนรู้

ในช้ันเรยีนได้

ประยุกต์ใช้และ
พัฒนาส่ือ

เพ่ือการเรยีนรู้

ช่วยครูประยุกต์
ใช้ digital ใน

การเรยีนการสอน

ช่วยครู
วดัและประเมินผล

การเรยีนรู้

ช่วยเหลืองาน
โรงเรยีน

โดยไม่ต้องร้องขอ

รอบรูบ้รกิาร
การเปล่ียนแปลง

ของสังคม

ใช้แนวคิด
ปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

มีทัศนคติท่ีถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
และวชิาชีพครู

ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษได้

อดทน
ขยันหม่ันเพียร
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา



“ปฏิบัติงาน
เปน็ผู้ช่วยสอน”

KNOWLEDGE

SKILLS

ATTITUDE
 / 

AT
TR

IB
UT

E

วชิาชีพครูวชิาเอก ศึกษาท่ัวไป
I N

T E
R

N
A

L

Ta
sk

s /
 Jo

bs
 / 

Sit
ua

to
in

s

AC T I V I T I E S

EX
T E R

N
A

L

Tasks / Jobs / Situatoins

ปฏิ
บัติ

กา
รใน

ชั้น
เรยี

น

อบ
รม

 สั
มม

นา
แล

ะง
าน

ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ

ในโรงเรยีน

เครอืข่าย

GE

MODEL COMPETENCY
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี

วดัพฤติกรรมการเรยีนรู้ตาม
Bloom’s Taxonomy

COMPETENCY
ช้ันปีท่ี 3

SUMMATIVE
ASSESSMENT

FORMATIVE
ASSESSMENT

11
กิจกรรม

KPI วยัใส
ใจสะอาด

TP
CK CL

IL
วทิยาการ
คํานวณ

3R8Cs

ภาษาและ
การส่ือสาร

สอนเร ือ่งยาก
ให้เป็นเร ือ่งง่าย

Aก

21st
centuey

บูรณาการ
ศาสตรพ์ระราชา

เทคนิค
การสอน

คุณธรรม
จรยิธรรม

จิตอาสา
จิตสาธารณะ

ชีวติและ
สังคม

ดิจิทัล

อาชีพ
(พัฒนาหลักสูตร

วจัิยและนวตักรรม)

ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา
และแก้ปัญหา

มีคุณธรรม จรยิธรรม
จรรยาบรรณ
วชิาชีพครู

ใช้ทักษะการคํานวณ
วดั และประเมินผล

ได้ดี

จัดคุณภาพ พัฒนา
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้

ส่ือสารภาษา
ไทยและอังกฤษ 
ถ่ายทอดสู่ผู้เรยีน

ในระดับดี

ประยุกต์ใช้ 
digital ใน

การเรยีนการสอน

บรหิารจัดการ
ช้ันเรยีนให้

เกิดการเรยีนรู้

เลือกใช้ผลการวจัิย
ไปใช้ในการจัด
การเรยีนรู้

จัดกิจกรรมพ้ืนฐาน
เสรมิทักษะ

TPCK+CLILL

วเิคราะห์ จัดทํา ใช้
ประเมินผลและ
พัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรยีน

เป็นพลเมืองดี
มีจิตอาสา

จิตสาธารณะ

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

รกัและศรทัธาวชิาชีพ
ม่ันคงทางอารมณ์

พัฒนาและ
ผลิตส่ือเพ่ือใช้ใน
การเรยีนการสอน

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นพลเมืองดี

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา



“ปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีครู”

KNOWLEDGE

SK
ILLS

ATTITUDE
 / 

AT
TR

IB
UT

E

ภาษาและ
การส่ือสาร

Digital

AC T I V I T I E S

EX
T E R

N
A

L

Tasks / Jobs / Situatoins

ฝึกปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา

Aก

MODEL COMPETENCY
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปีท่ี

COMPETENCY
ช้ันปีท่ี 4

FORMATIVE
ASSESSMENT

รอบรู้วชิาชีพครู รอบรู้วชิาเอก
วชิาท่ัวไป

คุรุนิพนธ์ สัมมนา

ชีวติและ
สังคม

การสอน

สรา้งนวตักรรม
ชุมชน

ครูมืออาชีพ

แนะแนว
ดูแลช่วยเหลือ

ทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน

สอนได้
สอนเป็น

คุณธรรม
จรยิธรรม

เมตตาต่อศิษย์
จิตวญิญาณ
ความเป็นครู

ทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดี

คุณลักษณะ
ความเป็นครู

บัณฑิต
นักปฏิบัติ

SUMMATIVE
ASSESSMENT

ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล

คิดวเิคราะห์
มีวจิารณญาณ
สร้างสรรค์
นวตักรรม
เชิงเหตุผล

วจัิย 
สร้างนวตักรรม
เป็นนวตักร

ทํางานเป็นทีม
ปราศจาก

ความขัดแย้ง

พัฒนาผู้เรยีน
ด้วยจิตวญิญาณ

ความเป็นครู

มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ

บุคลิกภาพ
ความเป็นครู

รักและศรทัธาวชิาชีพ
ม่ันคงทางอารมณ์

พัฒนาและ
ผลิตส่ือเพ่ือใช้ใน
การเรยีนการสอน

ส่ือสารภาษา
ไทยและอังกฤษ 
ถ่ายทอดสู่ผู้อ่ืน

ในระดับดี

รว่มมือกับ
ผู้ปกครอง

พัฒนาผู้เรยีน

จัดกิจกรรม
เสรมิทักษะ

รอบรูว้ชิาเอก
บูรณาการ
องค์ความรู้

พัฒนาและ
ส่งเสรมิ
หลักสูตร

ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
นํา AI มาใช้ใน

การเรยีนการสอน

พัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้

เป็นพลเมืองดี

แนะแนว
ให้คําปรกึษา

ช่วยเหลือผู้เรยีน

TPCK+CLILL

ผู้พัฒนาโมเดล : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ
ออกแบบ : 
ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา


