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หลักสูตร“จิตวญิญาณคร ูสู่ Active Learning” 
เสนอโดย  

คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 หลักสตูร  จิตวิญญาณครู สู่ Active Learning 

 
หลักการและเหตุผล 

"...ครูท่ีแท้จริงน้ันต้องเป็นผู้ท าแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่
และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น ส ารวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบแบบ
แผนท่ีดีงาม รวมท้ังต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ..." 

พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูอาวุโส. (๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๓). อ้างถึงใน กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมันตรี    
 ครูในอดีตมีจ านวนมากที่มีลักษณะครูมืออาชีพเปน็ครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจติและวิญญาณ มีความห่วงใย
ต่อศิษย์ดุจลูกของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไปความเปลีย่นแปลงด้านต่างๆมากระทบท าให้มีครูอาชีพที่เป็นปูชนียบุคคล 
น้อยลงไปอย่างน่าเป็นห่วง  

กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่ออาชีพครู การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่ทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ครูก็เช่นกันที่ต้องปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองของครูจะประสบผลดีต้ องเกิดจาก “ใจ” หรือ 
“จิตส านึก” ของตัวครูเองเพราะถ้ามีใจรัก ใจพร้อม ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ และการที่ครูมีใจ มี
ส านึก มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระมัดระวังการประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะน าไปสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ”  

ด้วยเหตุน้ีจึงจะต้องมีการเตรียมระบบใหม่ที่จะสร้างครูให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
ส่งผลต่อไปยังลูกศิษย์ จิตส านึกและวิญญาณครู ควรจะเริ่มต้นที่การสร้างศรัทธาให้กลับมาสู่อาชีพครูให้มากที่สุด             
ครูซึ่งมาจาก ค าว่า คุรุ แปลว่า หนัก ฉะนั้นแล้วครู จึงเป็นผู้หนัก เช่น หนักในการที่จะสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ หนักในการที่จะสอนคนหลายๆ คนให้เป็นที่ดีเป็นบุคคลที่สังคมต้องการ มีคุณธรรม ความเป็นครูเป็น
คุณลักษณะเฉพาะตัวส าหรับคนที่ประกอบวิชาชีพครู ส่วนการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูจากภายในเป็น           
การสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นครู ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-ศิษย์และความเช่ือมโยง
วิชาการสู่วิชาชีวิตเพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนและเพื่อน าให้เกิดความเป็นครูให้มีมากกว่า
เพียงผู้สอนหรือผู้ให้วิชาความรู้ แต่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ น าพาคนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 ส าหรับ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการ
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน ๒ ประการ คือ            
๑) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ ๒) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรยีนรู้ทีแ่ตกต่างกัน       
โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  แสวงหาความรู้
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และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  น าไประยุกต์ใช้  สามารถวิเคราะห์ ประเมินค่าหรือ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ความสามารถเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง มีการฝึกปฏิบัติ                 
ในสภาพจริงมีการเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ท าให้เกิดผลการเรียนรู้และสอดคล้องกับการศึกษายุคไทยแลนด์ 
๔.๐ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร “จิตวิญญาณครู สู่ Active Learning” 

๑. เพื่อให้ครูมีความตระหนักเห็นคุณค่าของการเป็นครู มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและ                          
การพัฒนาผูเ้รียน 

๒. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติ  
เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ๓.  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ไดอ้ย่าง
หลากหลาย 
 
กลุ่มเป้าหมายคุณสมบัติผู้เข้าอบรมกลุ่มละ ๑๐๐ คน และรับได้ไม่เกนิ ๓ กลุ่ม 

๑. ครู ที่สนใจการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาแบบ Active Learning  
๒. ครู ที่สนใจการพฒันาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีวิญญาณความเป็นคร ู

 
สาระส าคัญของ Course 
 ลักษณะส าคัญของครมูืออาชีพ ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู ลกัษณะของครูทีม่ีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู   

ความเป็นครู (Teacher) ที่ประกอบด้วย ๑) การสอน (Teach) ๒) การเป็นตัวอย่าง ( Example)                 
๓) ความสามารถ (Ability) ๔) คุณสมบัติ (Characteristic) ๕) สุขภาพดี (Health) ๖) กระตือรอืร้น 
(Enthusiasm) ๗) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (Active Learning) รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning  
 
เน้ือหาการอบรม (๒0.45 ชม.)  

แบ่งเนื้อหาเป็น ๒ ส่วน คือ ความเป็นครูและการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
๑. ความเป็นครู ประกอบด้วยกิจกรรม (ใช้เวลา ๖ ชม.) 

* การสอน (ลักษณะการบรรยาย และ ศึกษาตัวอย่างจาก VDO)  
* การเป็นตัวอย่าง 
* ความสามารถ 
* คุณสมบัต ิ
* สุขภาพ 
* กระตือรอืร้น 
* ความรับผิดชอบ   
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๒. การจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมสี่วนร่วมของผู้เรียน (ใช้เวลา ๖ ชม.) 

* การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
* การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
* การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
* การเรียนรู้ทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
* การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 
* การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) 
* การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) 

ตารางการอบรมและวิธีการจัดกิจกรรม 
วันแรกของการอบรม 
          เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ ลงทะเบียน  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ จัดสัมภาระเข้าทีพ่ัก / จัดระเบียบแถวในห้องประชุม/ 

และช้ีแจงกฎระเบียบการเข้าอบรม  
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐   พิธีเปิด 
  - อาราธนาศีล /กล่าวค าสมาทาน 
  -  ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสมัโมทนียกถา 
  - ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา 

 

    ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักเบรก / รับอาหารว่าง  
    ๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ ความเป็นครูมอือาชีพ (บรรยาย ตัวอย่าง ใบความ ใบงาน )   

๑๑.๔๕ – ๑๒.๔๕ รับประทานอาหาร  
๑๒.๔๕ – ๑๓.๓๐ พักเปลี่ยนอริิยาบถ กิจกรรมกลุ่ม และน าเสนอองค์ความรู้ทีไ่ด้  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ การเป็นแบบอย่างของครู (ดู วีดีโอ)  
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ รับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๕ ความสามารถของครูมืออาชีพ (ดู วีดีโอ ใบความรู้ ใบงาน )  
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ อาบน้ าท าภารกจิส่วนตัว / พักเปลี่ยนอริิยาบถ  
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ รับประทานอาหารเย็น  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น าเสนอองค์ความรู้ /แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น / เจรญิจิตภาวนา  

    ๒๑.๐๐  เข้าที่พักนอน  
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วันท่ีสองของการอบรม 
          เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐   สวดมนต์ท าวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา  
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ เดินจงกรมฝึกสติ   
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐   รับประทานอาหารเช้า / พัก  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ การดูแลสุขภาพตนเอง (ดู วิดีโอ)  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ ศึกษาภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกบัความกระตือรอืร้นและความรบัผิดชอบของครู  
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักเบรก / รับอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ ความหมายและเทคนิคการสอนของ Active Learning  
๑๑.๔๕ – ๑๒.๔๕ รับประทานอาหาร  
๑๓.๓๐ –  ๑๖.๐๐ ความรู้ตามฐาน ๑) การเรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  ๒) การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ ๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ๔) การเรยีนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด 

 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ อาบน้ าท าภารกจิส่วนตัว / พักเปลี่ยนอริิยาบถ  
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น / เจรญิจิตภาวนา  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ จิตวิญญาณความครูสูเ่ทคนิคการสอน Active Learning   
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐   แลกเปลี่ยนเรียนรู ้(จากการศึกษาสถานการณ์)   
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ สวดมนต์ท าวัตรเย็น / เจรญิจิตภาวนา  

    ๒๑.๓๐     
วันท่ีสามของการอบรม 
          เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐   สวดมนต์ท าวัตรเช้า / เจริญจิตภาวนา  
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ เดินจงกรมฝึกสติ   
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐   รับประทานอาหารเช้า / พัก  
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ ความรู้ตามฐาน ๑) การเรียนรูก้ารบรกิาร ๒) การเรียนรู้จากการสบืค้น 

๓) การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ พักเบรก / รับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ สรปุแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเช่ือมโยงจิตวิญญาณความเป็นครสูู่ Active 

Learning 
 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๔๕ รับประทานอาหาร  
 ๑๒.๔๕ – ๑๔.๓๐ พิธีปิดมอบวุฒิบัตร เกียรตบิัตร / ประธานให้โอวาท และกลา่วปิด  

 
หมายเหตุ : ๑.ก าหนดการนี้ กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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   ๒. ทุกกิจกรรมตอนท้าย จะมกีารสรปุแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร                    
ค าถามส าคัญคือ “จะน าเทคนิคเหล่าน้ีน าไปปรบัใช้ในจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาตนเอง และ
นักเรียนให้มีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง นักเรียนมสี่วนร่วม มีความสุขในการเรียนรู้”  
 
สถานท่ีอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    ระยะเวลาการอบรม  ๓ วัน ๒ คืน 
ทีมวิทยากร  ๑. พระมหาวิชาญ สุวิชาโน และคณะจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. ดร.สุภัทรา  คงเรือง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ๓. ดร. แสน สมนึก ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการบ านาญ  
 ๔. ดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
          ๕. คณะวิทยากร จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ  

 
ผลลัพธ์และผลกระทบการอบรมตามหลักสูตร 
           ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

๑. ครูที่ได้รับการอบรมจะมีความเป็นครูมืออาชีพเพิ่มข้ึน 
๒. ครูสามารถน าความรู้เรื่อง Active Learning ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน 

ตามศักยภาพ นักเรียนจะมีความสามารถในทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้    
 
อัตราค่าลงทะเบียน   ครูที่สังกัด สพฐ. คนละ ๓,๕๐๐ บาท  
                           ครูโรงเรียนเอกชน คนละ ๓๐๐๐ บาท 
         
ก าหนดการรับสมัครและอบรม 
 รับสมัคร เดอืน เมษายน ๒๕๖๐ 
          อบรมเดือน  เมษายน ๒๕๖๐ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
 
การพัฒนา Course “Active Learning” 
 คณะผู้ด าเนินงานจะมีการเก็บข้อมูลให้รอบด้าน ทั้งมิตเิวลา มิติเนื้อหา มิตกิิจกรรม มิติความสุข                     
เพื่อการพัฒนา Course ดังนี ้
 ๑. ข้อมูลจากผลการสอบถามความเห็นต่อ Course การอบรมจากผูเ้ข้ารับการอบรม 
 ๒. ข้อมูลการสงัเกต และสัมภาษณ์ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
 ๓. ข้อมูลจากผูท้รงคุณวุฒิ  
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การด าเนินงานต่อเน่ืองหลังจากการอบรมเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 ๑. ครูที่ผ่านการอบรมน าความรู้ และทกัษะที่ได้พัฒนาตนเองและการสอนในโรงเรียนในกลุม่สาระ
เดียวกันหรอืต่างกลุ่มสาระ โดยท าเป็นกระบวนการกลุม่ ๑๐ คน 
 ๒. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทกุสปัดาห์ ทั้งหมด ๑๕ สปัดาห์ / เทอม  โดยจัดการประชุมกลุ่ม ๑๐ คน                      
ในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ ซึ่งครทูี่ผ่านการอบรมน าความรู้ทีไ่ด้มาแลกเปลี่ยนกับครูในกลุ่ม และใหส้มาชิกในกลุ่มได้
น าสิ่งที่ได้ไปต่อยอด  โดยการน ามาพฒันาการเรียนสอนหรอืการฝึกอบรมนกัเรียนในห้องที่ปรึกษา จากนั้นน าผลที่
ได้มาแลกเปลี่ยนในทีป่ระชุม 
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ 

๑. ผู้อบรมได้เรียนรู้และการปฏิบัติตนตามความเป็นครมูืออาชีพ 
๒. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกกลุม่สาระ 
 

 
 
******************************************************** 

 


