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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรูด้้านการผลิตบัณฑติ 
เรื่อง กระบวนการเสรมิสร้างสมรรถนะและคณุลักษณะความเป็นครตูามหลักสูตรครุศาสตร ์ 

(การสร้างและแสวงหาความรู้) 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี   ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์เนตรนิภา   เจียมศักดิ์   ประธาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ประมาน   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หนึ่งฤทัย  ชวนะลิขิกร   กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ปารณีย์   ขาวเจริญ   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง   กรรมการ 
10. อาจารย์วิชชุดา   พลยางนอก   กรรมการ 
11. อาจารย์อัครนันท์   สินธุประเสริฐ   กรรมการ 
12. อาจารย์กนกพร   ศรีทองแดง   กรรมการ 
13. อาจารย์ปัทมพรรณ   บุญประคม   กรรมการ 
14. นางสาวฐานิต   พันธุ    กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ประเด็นความรู้ 

 
 1.แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

2. รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
3.การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

 4. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
6. ด้านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
7. ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

 8. แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

 1.แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

 ด้านแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร  
              มุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต 
  1. หลักสูตรควรเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสอนที่หลากหลาย 
  2. หลักสูตรควรเสริมความรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะเรื่องการควบคุมชั้นเรียน 
  3. หลักสูตรควรเสริมความรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสอน 
  4. หลักสูตรควรเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับครู 
  5. หลักสูตรควรเสริมความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะตามเกณฑ์ของคุรุสภาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานเพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครู เช่น สมรรถนะเรื่องการท างานเป็นทีม  การส่งเสริมจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
  6. หลักสูตรควรเสริมเรื่องจิตอาสาในโรงเรียน 
    

มุมมองจากผู้บริหาร หลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร 
1) แม้แต่ละหลักสูตรจะมีมคอ.1 เป็นหลักส าคัญเหมือนกันทุกหมาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ   แต่คณะครุ

ศาสตร์มีแนวคิดในการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการร่วมกับหลักสูตรอิงสมรรถนะ โดยการก าหนดโครงสร้างของ
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะกับอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
เหมาะกับสภาพบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น การน าบางรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปมาผนวกเข้ากับรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตจึงเอื้อต่อการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

2) หลักสูตรได้ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นความทันสมัยด้วยการน าแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3) หลักสูตรได้สอดแทรกการให้ความรู้เพ่ือให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะที่ส าคัญในแต่ละสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของแต่ละชั้นปี  และได้มีการก ากับติดตาม เพ่ือวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนเกิด
สมรรถนะตามท่ีต้องการในแต่ละรายวิชาหรือไม่ 
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          ด้านกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
 มุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต 
  1. หลักสูตรควรมีกิจกรรมเสริมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชาและการรัก
ความเป็นไทยเพื่อประกอบสร้างให้บัณฑิตเป็นครูที่มีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   

มุมมองจากผู้บริหาร หลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร 
  1. หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะ คือ 
ความสามัคคีภายในองค์กรในการท างานเป็นทีมร่วมกันระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา  จึงท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  น าไปสู่การเกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  2. หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการก าหนดและออกแบบกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดสมรรถนะของผู้บริหาร คือ การให้ความส าคัญกับวิชาชีวิตและการให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาต่าง 
ๆ จากนักศึกษาที่ไปฝึกสอนในโรงเรียนแล้วน าปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
  3. หัวใจส าคัญของการจัดกิจกรรมที่หลายหลักสูตรใช้ร่วมกันในการเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึง
การใช้สมรรถนะที่หลากหลาย คือ การจัดกิจกรรมในรูปแบบค่าย 
 

____________________________________________________________ 
 

2. รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

  รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพของคณะ 

 การก าหนดรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพของคณะนั้นมี

การก าหนดให้ครอบคลุม 6 ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) รวมทั้งมีการน าปัญหาของนักศึกษาเข้ามาปรับปรุง

รูปแบบของกิจกรรม และยังปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานตามข้อบังคับของคุรุสภาด้วยทั้งนี้อาจ

พิจารณากระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาและหลักสูตรฐานสมรรถนะเข้ามาเพ่ิมเติมในกระบวนการได้ 

 
  รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพของสาขาวิชา 
  การก าหนดรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูของแต่ละสาขาวิชา
นั้น โดยภาพรวมจะมีการก าหนดรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างที่คล้ายๆ กัน โดยมีการออกแบบกิจกรรมเสริมสร้าง
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สมรรถนะในแต่ละชั้นปี มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF)สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเกณฑ์สมรรถนะที่ครุสภาก าหนดรวมทั้งมีการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาในการก าหนดรูปแบบของกระบวนการหรือกิจกรรมด้วย 
 
 

____________________________________________________________ 
 
 

3.การเตรียมความพร้อมเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
 

ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพของคณะ 

คณะครุศาสตร์มีการวางแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะ   ความเป็นครู
โดยน าข้อมูลจากการทวนสอบรายวิชาชีพครู การปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี      โดยวางแผนการจัดกิจกรรม
ในแต่ละชั้นปีตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา โดยในช่วงชั้นปีแรก  ๆนั้นจะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในการปรับ
พ้ืนฐานเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครูฝึกระเบียบวินัย เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความส าคัญของความเป็นครู รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูลงในรายวิชาต่าง ๆในกลุ่มวิชาชีพครู และเมื่อนักศึกษาได้ออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง รวมทั้งมีชิ้นงานหรือการกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาเกิด
สมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูมากยิ่งขึ้น 

 
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพของสาขาวิชา 
 การก าหนดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูในภาพ
ของสาขาวิชานั้น โดยภาพรวมจะมีการก าหนดกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ตามแนวทางและงบประมาณที่คณะครุศาสตร์
จัดสรรให้ โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีการเพ่ิมเติมผ่านรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชาทั้งในด้านการปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการ 
ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มาจากการวิเคราะห์ผลข้อมูลการทวน
สอบรายวิชารวมทั้งพิจารณาถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสาขาวิชาด้วย 
 

____________________________________________________________ 
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 4. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

 การบริหารตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

1. ส่วนของฝ่ายบริหาร  คณะผู้บริหารจะยึดหลักการบริหารงานตามวงจร PDCA  ที่จะมีการประชุม   วาง

แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   ฝ่ายต่าง ๆ ขอคณะด าเนินการ

ตามแผนที่ก าหนดไว้  ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้งเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกิจกรรมใน

ปีงบประมาณต่อไป 

2. ส่วนของสาขาวิชา  ประธานสาขาจะแบ่งงานตามฝ่ายต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ในสาขาตามความถนัดของแต่ละ

บุคคล  และมีการแบ่งรายวิชาที่สอนตามความถนัดของอาจารย์รวมไปถึงค านึงถึงความเหมาะสมของจ านวนรายวิชาใน

การสอนเพ่ือให้อาจารย์ในสาขามีภาระงานสอนที่เท่า ๆ กัน  ส่วนการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเป็นไปตามรุ่นที่รับ

นักศึกษาในแต่ละป ี

          การพัฒนาอาจารย์ตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

1. ส่วนของฝ่ายบริหาร  คณะได้ก าหนดให้อาจารย์แต่ละสาขาส่งแผนพัฒนาตนเองทุกปี  โดยคณะมีแผนที่จะ

เพ่ิมจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกให้มากขึ้นด้วยการก ากับติ ดตามเป็น 3 ระยะ 

คือ ระยะต้นน้ า  ระยะกลางน้ า  และระยะปลายน้ า 

2. ส่วนของสาขาวิชาก็จะมีการก ากับติดตามการส่งแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทั้งเรื่องการขอต าแห่งทาง

วิชาการ  การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  และการอบรมพัฒนาความรู้ทั้งทางศาสตร์การสอนและศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา  

และบางสาขาวิชาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเขียนบทความวิจัยไปน าเสนอในงานประชุมทางวิชาการด้วยโดยมี

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากนี้  อาจารย์แต่ละสาขาวิชาควรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของศาสตร์การสอนหรือเทคนิค

การสอนของแต่ละบุคคล  เพ่ือที่แต่ละสาขาจะได้น าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา  นักศึกษาจะได้มีสมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

____________________________________________________________ 
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5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็น
ครู 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

 ด้านแนวคิดในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและ
คุณลักษณะความเป็นครู 
          มุมมองจากผู้บริหาร หลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร 
      จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะ      ความเป็นครู
เป็นการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษา  ฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และสาขาวิชา ในการ
วางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งในส่วนของคุณลักษณะ     ความเป็นครูและสมรรถนะในวิชาชีพ
ครู  ทั้งในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม การบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมที่จัดขึ้น ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการฝึกใน
สถานการณ์จริง  

____________________________________________________________ 
 
 
 6. ด้านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

ด้านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 
มุมมองจากผู้บริหาร หลักสูตรหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร 

 การวัดและประเมินผลตามกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูยังคงใช้การวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ โดยเน้นในเรื่องการวัดให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่จัดท า  การ
เลือกใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่สะท้อนทักษะ เจตคติและความรู้ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาให้ครบถ้วน 
ตลอดจนใช้กระบวนการวัดที่หลากหลาย มีผู้ประเมินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วน
ของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ 
 
 

____________________________________________________________ 
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 7. ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

 สมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเกิดจาก 4 ฝ่ายที่ท างานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

วิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะ

ความเป็นครูและสุดท้ายคือส่วนของสาขาวิชาที่จะส่งเสริมสมรรถนะที่เฉพาะของสาขาวิชาดังนั้นกระบวนการในการ

พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครูจะเกิดจากความร่วมมือของ 

____________________________________________________________ 
 

 8. แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู 

ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะความเป็นครู จะต้องมี     แนวปฏิบัติที่
สามารถเป็นต้นแบบให้คณะอ่ืนสามารถน าไปปรับใช้ได้ จะต้องมีการท างานประสานกันทั้ง 4 ส่วนคือ ฝ่ายวิ ชาการ ฝ่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสาขาวิชา โดยมองภาพรวม PDCA ร่วมกัน รวมกับสมรรถฐนะทั้ง 17 ข้อ 
และน าไปวางแผนในขั้น P และออกแบบกิจกรรมที่จะมีสมรรถนะนี้ขึ้นมาในขั้น D และมีแล้วมีคุณภาพมากน้อยระดับใด 
ในการประเมินขั้น C และการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในขั้น A และอาจจะมีเวทีให้บุคคลภายนอกมาเติมเต็มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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รูปภาพประกอบการด าเนินการองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
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