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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

มหาวิทยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2557 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย,2545 

3 นายธนิก 

คุณเมธีกุล 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การบรหิาร

การศึกษา) 

วท.ม. (การวางแผน

สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา

ชุมชนและชนบท) 

บธ.บ. (การตลาด) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2552 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2549 

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ, 

2533 

30 30 30 30 

4 นางเยาวเรศ 

ใจเย็น 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์

ศึกษา) 

ป.บัณฑิต (การสอน

วิทยาศาสตร์) 

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์, 

2550 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2544 

30 30 30 30 

5 นางสาววราลี  

ถนอมชาต ิ

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

กศ.บ. (การศึกษา

ปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2546 

30 30 30 30 

6 นางสาวอัฐฉญา 

แพทย์ศาสตร ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม. (จิตวิทยาการให้

คำปรึกษา) 

กศ.บ. (การวัดและ

ประเมินผลทางการศกึษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2552 

มหาวิทยาลยัทักษิณ, 

2548 

30 30 30 30 

7 

 

นายสวัสดิ์ชัย 

ศรีพนมธนากร 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา) 

กศ.ม. (การวัดผล

การศึกษา) 

ศษ.บ. (การ

ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2550 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2535 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น, 2529 

30 30 30 30 

8 นางสาวหฤทัย  

อนุสสรราชกิจ 

อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) 

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2549 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2539 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2535 

9 นายเจนจบ 

สุขแสงประเสริฐ 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา)  

กศ.ม. (เทคโนโลยี

ทางการศึกษา) 

ค.บ. (เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2541 

วิทยาลัยครจูันทรเกษม, 

2532 

30 30 30 30 

10 นาง�ิฏา 

สมบูรณ ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา)  

ค.ม. (วิจัยและประเมินผล

การศึกษา)  

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุบลราชธานี, 2552 

สถาบันราชภฏั

อุบลราชธานี, 2532 

30 30 30 30 

11 นายภูวดล  

บัวบางพลู 

อาจารย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ),  

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544 

สถาบันราชภฏัสวน 

สุนันทา, 2541 

30 30 30 30 

12 นางสาวเสาวนีย์  

เจียมจักร 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัย วัดผลและ

สถิติการศึกษา) 

ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษา) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2558 

 

มหาวิทยาลยัสงขลานคริน

ทร์, 2539 

วิทยาลัยครเูพชรบุรี  

วิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี, 

2534 

30 30 30 30 

13 นายชวนพบ  

เอ่ียวสานุรักษ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (นวัตกรรมการ

เรียนรู้และเทคโนโลยี)  

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี, 

2558 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

กศ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

กศ.บ. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2544 

14 นายมนตร ี

วิชัยวงษ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหาร

การศึกษา) 

ศน.ม. (พุทธศาสนาและ

ปรัชญา) 

ศน.บ. (พุทธศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น, 

2559 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, 2551 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย, 2547 

30 30 30 30 

15 นายป�ยะพงศ ์

กู้พงศ์พันธ์ 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและการ

กีฬา) 

กศ.ม. (พลศึกษา) 

 

วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2561 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2551 

30 30 30 30 

16 นางสาวสุพัตรา 

รักษาสนธ์ิ 

อาจารย ์ ปร.ด. (สาขา

วิทยาศาสตร์การออก

กำลังกายและการกีฬา)  

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ

ออกกำลังกายและกีฬา) 

วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2561 

 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2548 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2539 

30 30 30 30 

17 นางสาวสุนิตย์ตา  

เย็นท่ัว 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยับูรพา2561 , 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 

2548 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี, 2545 

30 30 30 30 

18 นางสาวณัฐฐินุช         

จุยคำวงศ์ 

อาจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและ 

การสอน) 

กศ.บ. (หลักสตูรและ 

มหาวิทยาลยับูรพา ,

2561 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

การสอน) 

บธ.บ. (การจัดการ) 

 

มหาวิทยาลยับูรพา ,

2555 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 

2551 

19 นายเจนวิทย์  

วารีบ่อ 

อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัย วัดผล และ

สถิติการศึกษา) 

กศ.ม. (วิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา)  

วท.บ. (ฟ�สิกส์)  

 

มหาวิทยาลยับูรพา ,

2561 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2556 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2553 

30 30 30 30 

20 นายวัยวุฒิ 

บุญลอย 

อาจารย ์ กศ.ด. (การบรหิารและ

การจัดการการศึกษา) 

ร.ม. (การเมืองการ

ปกครอง) 

น.บ. (นิติศาสตร์) 

 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2560 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2551 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2547 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

2536 

30 30 30 30 

21 นางสาวเกศิณ ี

ศิริสุนทรไพบูลย ์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 

 

ศศ.บ. (การสื่อสาร 

มวลชน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2552 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ , 

2539 

30 30 30 30 

22 นางสาวญาณิศา 

บุญพิมพ์ 

อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษา

ปฐมวัย) 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ,2552 

สถาบันราชภฏัพระนคร, 

2546 

30 30 30 30 

23 นายธีรพงษ์ 

จันเปรียง 

อาจารย ์ ศศ.ม. (การจดัการ

เรียนรู้) 

ศศ.บ.

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ , 

2555 

สถาบันราชภฏับุรรีัมย์, 

2542 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

24 นางสาวนิศากร  

หวลจิตร ์

อาจารย ์ ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศกึษาและการแนะ

แนว) 

ศศ.บ. (ปรัชญาและ

ศาสนา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2553 

 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่, 2547 

30 30 30 30 

25 นางสาววรันธร 

อรรคปทุม 

อาจารย ์ ศษ.ม. (จิตวิทยา

การศึกษาและการให้

คำปรึกษา) 

ศศ.บ. (การจัดการ 

การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2555 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 

2552 

30 30 30 30 

26 นางสาวจุลลดา  

จุลเสวก 

อาจารย ์ ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

 

กศ.บ. (เทคโนโลยี

การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2549 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2546 

 

30 30 30 30 

27 นางสาวธิดารตัน์ 

พานพ่วง 

อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

 

ค.บ. (จิตวิทยาและ 

การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุร,ี 2549 

30 30 30 30 

28 นางสาวจีรนันท์ 

พูลสวัสดิ ์

อาจารย ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 

 

ค.บ. (จิตวิทยาและ 

การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี, 2549 

30 30 30 30 

29 นางสาวสรติา  

ป�จจุสานนท์ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

เกียรตินิยม อันดับ 1 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2558 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2552 

30 30 30 30 

30 นางสาวกรฎา 

สุขุม 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

 

ศศ.บ. (ภาษาไทย)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2559 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2549 

30 30 30 30 

31 นางสาวฐิติ

กาญจน์ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเกษตร ศาสตร,์ 

2558 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

ใจไมตร ี กศ.บ. (ภาษาไทย)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลยับูรพา, 

2547 

32 นางสาวพัชรินทร ์

พิมพ์โคตร 

อาจารย ์ ศษ.ม. (การสอน

ภาษาไทย) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม,่ 2559 

มหาวิทยาลยัพายัพ,   

2550 

30 30 30 30 

33 นายสมปอง 

มูลมณ ี

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย : 

วรรณคดี) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2552 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2560 

30 30 30 30 

34 นางสาว 

วัชราภรณ ์

เกตุช้าง 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาและ 

การสื่อสาร)  

 

ศศ.บ. (ภาษาและ 

การท่องเท่ียว)  

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์, 

2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม, 2550 

30 30 30 30 

35 นายอติราช  

เกิดทอง 

อาจารย ์ กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ

ทางการศึกษา) 

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2552 

สถาบันราชภฏัสวนสุนัน

ทา, 2547 

30 30 30 30 

36 นายบดินทร ์

ป��นบำรุงกิจ 

อาจารย ์ ค.ม. (สุขศึกษาและ 

พลศึกษา) 

วท.บ.(พลศึกษา) 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2553 

30 30 30 30 

37 นายจักรวรรด ิ 

ก่ิงส้มกลาง 

อาจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

 

กศ.บ. (พลศึกษา) 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ, 2548 

30 30 30 30 

38 นายณัฐพงษ์  

จรทะผา 

อาจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

 

วท.บ. (พลศึกษา) 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิ โรฒ, 2553 

มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ, 2551 

30 30 30 30 

39 นางสาวติยาพร  

ธรรมสนิท 

อาจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2553 

30 30 30 30 
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ลำดับ ช่ือ–นามสกุล 
ตำแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 
สถาบันการศึกษา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห์) 

2564 2565 2566 2567 

วท.บ. (พลศึกษา) 

 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2549 

40 นางสาวชิดชนก  

ศรีราช 

อาจารย ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร ์

การกีฬา) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร ์

การกีฬา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2555 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดร, 

2551 

30 30 30 30 

41 นายชาญชลักษณ ์

เยี่ยมมติร 

อาจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

 

วท.บ.(วิทยาศาสตร ์

การกีฬา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี, 2548 

30 30 30 30 

  

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

         ไม่มีอาจารย์พิเศษ 

3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ให้เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในป�จจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

ดังต่อไปนี้  

                  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ หนึ่ง คือ 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการ

ประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมิน

เพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPACK) STEM PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

ทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 

ชั่วโมง 60 และ 

                  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ป� และกรณีที่ผู้สอนมี 1ประสบการณ์

น้อยกว่า ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การ 50  ป� ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 1

สอนตั้งแต่ ป�ข้ึนไป 3 และ 
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                  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

รายวิชาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 

1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ป�ย้อนหลัง 

และ  

                  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย1  ป� 

กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์

การสอนอย่างน้อย 1 ป� ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา ภายใน  3ป�การศึกษา ท้ังนี้ให้นับ  

รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์

คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 

                  บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 

ทักษะด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับความจำเป�นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ)  

       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย  

การส ังเกต การบร ิหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั ้นเร ียน และมีการปฏิบ ัต ิการสอน 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการ

นิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื ่อนวัตกรรม 

เทคน ิ ค  และย ุทธว ิ ธ ี ก าร เ ร ี ยนร ู ้ ใ นว ิ ช า เฉพาะหร ื อ ว ิ ช า เ อก ได ้ อย ่ า ง เหมาะสมก ั บผ ู ้ เ ร ี ยน  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการ

จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู้  ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร รม ท า ง ว ิ ช า ก า ร  ก า ร ว ิ จ ั ย ใ นช ั ้ น เ ร ี ย น เ พ ื ่ อ พ ั ฒน าผ ู ้ เ ร ี ย น  

การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงาน ท่ีนักศึกษาครู

ต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป�นผู้เริ่มต้น

วิชาชีพครูท่ีดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน

ศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
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1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้น

เรียน 

2 ) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบ ัต ิการสอน จ ัดการช ั ้นเร ียน ว ัดและประเม ินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นมั ่นคง 

ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสอน การวัดและ

การประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้น

เรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพ

ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนา

สังคม 

4.2 ช่วงเวลา  

1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     ป�การศึกษาท่ี  1  

2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     ป�การศึกษาท่ี  2  

3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     ป�การศึกษาท่ี  3  

4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ภาคการศึกษาท่ี  1     ป�การศึกษาท่ี  4 

 

 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ป�การศึกษาท่ี ฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนช่ัวโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 2 2หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
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  4.4 กิจกรรมเสริมความเป�นครู (Teacher Enhancing Activities) 

  กิจกรรมเสริมความเป�นครูในแต่ละป� ป�การศึกษาละไม่น้อยกว่า กิจกรรม ดังนี้ 2 

  1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่ 

   (1) กิจกรรมจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป�นประจำทุกป� /หรือจิตสาธารณะ/

การศึกษา 

 (2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง ให้จัดในป�การศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป�นไทย 

ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 

ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝ�งความซ่ีอสัตย์สุจริตและ

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มี

ความพร้อม 

ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภา

นักเรียน  

ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

 2 ) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป�นครู 

 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 

 (4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 

 (5) กิจกรรมการปลูกฝ�งวินัยและความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ 

 (6) กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

    5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

        กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั ้นเรียนอย่างสั ้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงานผลิตสื่อ

นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน

ภาคสนาม เป�นงานที่มุ่งแก้ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป�น

รูปธรรม และมีรายงานท่ีต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับการศึกษาท่ี

สูงข้ึนได้ 

  5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ

ปฏิบัติการวิชาชีพครู)  

          5.2.3  มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา

ผู้เรียน 

5.3 ช่วงเวลา  

     ป�การศึกษาท่ี 1 

ป�การศึกษาท่ี 2 

ป�การศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษาท่ี 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

137 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  

             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื ้องต้นเป�นรายกลุ ่มใน 

ชั้นป�ท่ี 2 ก่อนการทำการวิจัยเป�นรายบุคคลในชั้นป�ท่ี 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มี

การกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง

เว็บไซต์ และปรับปรงุให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 

      5.6 กระบวนการประเมินผล  

          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารยท่ี์

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลานำเสนอโปรแกรมและการ

ทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของ

โปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า  3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรับผิดชอบ - ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. มีคุณภาพ คุณธรรมและ

จริยธรรม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการวางตัว 

ในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาค้นคว้าและ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล และ

สรุปผลการศึกษาเพ่ือนำเสนอในชั้นเรียนหรือเป�นรูปเล่ม

รายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและ 

ฉลาดในการจัดการ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล

การดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 
 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 2.1ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) แสดงความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 

 2) มีวินัยตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 

 3) มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4) รับฟ�งความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อ่ืนเคารพในสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความซ่ือสัตย์สุจริต 

 2) ให้ความสำคัญของการมีวินัยการตรงต่อเวลาการส่งงานตามกำหนดและความซื่อสัตย์ 

ในการทำกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมาย 

 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 

 4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน 

 2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตรงเวลาและการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
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3) ประเมินจากผลงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านท่ีแสดงออกถึงคุณธรรม

จริยธรรม 

 2.2 ด้านความรู้ 

 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆตามสาระวิชา 

 2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิดหลักการและทฤษฎีของสาระวิชา 

 3)สามารถเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ 

 4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้ด้วยตัวเอง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้

ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 

 3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการประเมินท่ี

หลากหลายเช่นการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการประเมินผลจากการนำเสนองานรายงานหรือ

โครงงาน 

 2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน 

 2.3 ด้านทักษะทางป�ญญา 

 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

 1) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ 

ในการแก้ไขป�ญหาและการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆโดยใช้แนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ

ตามสาระวิชา 

 3) สามารถสังเคราะห์สิ่งท่ีดีมีประโยชน์นำมาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตัดสินใจ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 3) ฝ�กให้วิเคราะห์สถานการณ์ป�จจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 



มคอ.2 มรรพ. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 40 

 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

 1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน 

2) สังเกตการนำเสนองานหรือผลงาน 

 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 

 2) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลท่ัวไป 

 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่เน้นกระบวนการกลุ ่มการทำงานแบบร่วมมือหรือ

Brainstorming  

 2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมาย

ให้ศึกษาค้นคว้า 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

2) ประเมินผลจากผลงานการนำเสนองานการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 2) สามารถสื่อสารทางการพูดการเขียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 

 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน 

ท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

 2)  มอบหมายงานให้ผู ้เรียนนำเสนอผลงานอภิปรายและเรียบเรียงเป�นรูปเล่มรายงาน 

โดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื ่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจเน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลให้ชัดเจน 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) สังเกตการนำเสนอผลงานการสื่อสารการแสดงความคิดเห็น 

 2) ประเมินจากผลงานรูปเล่มรายงาน 

 3) ประเมินผลการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 
 

3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู ้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู ้ด้านใดบ้างโดยแสดงการกระจาย 

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

0001104  ทักษะการพูดและการฟ�งภาษาอังกฤษ                    

0001105  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    

0001106  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                      

0001203  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                    

0002105  สุนทรียะ                    

0002324  ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                    

0002325  พลเมืองท่ีเข็มแข็ง                     

0003109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ                    

0003311  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                    

0003208  การคิดเชิงเหตุผล                    
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าท่ี

ของความเป�นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีจิตอาสา 

จิตสาธารณะ และเกิดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 

ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ 

สู่บทบาทของครูมืออาชีพ 

ผ ู ้ สอนร ่ วมท ี ่ เป �นผ ู ้ นำในการข ับ เคล ื ่ อน

ยุทธศาสตร ์ ตามศาสตร ์พระราชา และนำ

นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน ท้องถ่ิน และชุมชน 

 

มีทักษะการฟ�ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

เทียบเท่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

หมายเหตุ ปรับตามเกณฑ์กระทรวงศึกษา 

 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

รอง 

สมรรถนะ

ย่อย 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

รอง 

สมรรถนะ

ย่อย 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

รอง 

สมรรถนะ

ย่อย 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

รอง 

สมรรถนะ

ย่อย 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 1 ทักษะ 

การฟ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 1.1 overall 

listening 

comprehensi

on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 1.1.1 

สามารถ

เข้าใจสิ่งท่ี 

ผู้พูดพูดเพ่ือ

ตอบสนอง 

ความต้องการ

ทันที ในกรณี

ท่ีผู้พูดพูด

อย่างช้าๆ 

และชัดเจน 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 1 ทักษะ 

การฟ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 1.1 overall 

listening 

comprehensi

on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 1.1.2    

 สามารถเข้าใจ 

ประเด็นหลัก 

คำพูดหรือ

ถ้อยคำท่ีเป�น

มาตรฐาน 

เก่ียวกับเรื่อง 

ราวในชีวิต 

ประจำวัน 

ท่ีคุ้นเคย 

อาจจะขอฟ�ง

ซ้ำเพ่ือความ 

 ชัดเจน 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 1 ทักษะ 

การฟ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 1.1 overall 

listening 

comprehensi

on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 1.1.3 

สามารถ

เข้าใจข้อมูล

ในชีวิต 

ประจำวัน

การศึกษา 

บทสนทนา 

รายการ

โทรทัศน์แยก

ประเด็นการ

อภิปรายท่ี

คุ้นเคยและ

ชัดเจน  

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 1 ทักษะ 

การฟ�ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 1.1 overall 

listening 

comprehensi

on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 1.1.5 

สามารถเข้า 

ใจประเด็น

สำคัญจาก

การพูดท่ี

ซับซ้อนใน

หัวข้อท่ีเป�น

รูปธรรมและ

นามธรรมซึ่ง

ใช้ภาษา

มาตรฐาน  

ในระดับ

ความเร็วปกต ิ

 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลกัและรายวิชาของแต่ละชัน้ป� กลุม่วิชาการศึกษาท่ัวไป  
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 2 ทักษะการ

พูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.1 

Spoken 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.1.1 

สามารถ

สนทนา 

กับเพ่ือน 

ถาม-ตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 2 ทักษะการ

พูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.1 

Spoken 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.1.3 

สามารถเริม่

สนทนา 

ดำเนินการ

สนทนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 2 ทักษะการ

พูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.1 

Spoken 

Interaction 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 1.1.4 

สามารถ

เข้าใจคำ

บรรยายหรือ

พูดคุยใน

สาขาวิชาของ

ตัวเองข้อมูล

ในประกาศ

และข้อความ

ท่ีเป�นข้อเท็จ 

จริงท่ีบันทึก

ไว้เมื่อผู้พูด

พูดด้วยภาษา

ท่ีมาตรฐาน

และชัดเจน 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.1.5 

สนทนาหัวข้อ

ท่ีคุ้นเคยหรือ

ท่ีสนใจ และ

อภิปราย

แสดงความ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 2 ทักษะการ

พูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.1 

Spoken 

Interaction 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามง่าย ๆ 

เก่ียวกับ 

หัวข้อท่ี

คุ้นเคย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจบการ

สนทนา 

ง่ายๆ ใน

หัวข้อท่ี 

คุ้นเคยหรือ

สนใจ 

สมรรถนะ

รองท่ี 2.1.4 

สามารถแสดง 

ออกและ

โต้ตอบต่อ 

ความรูส้ึก 

และทัศนคต ิ

เช่น ความ

ประหลาดใจ 

ความสุข 

ความเศรา้ 

ความสนใจ 

และไม่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดเห็นตอบ 

สนองต่อ

ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็น 

ทัศนคติ และ

ความรูส้ึก 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.1.6 

ให้คำแนะนำ 

และให้เหตุผล

สนับสนุน 

สมรรถนะ

รองท่ี 2.1.7 

ร้องทุกข์จาก

ป�ญหาท่ีเกิด

จากร้านค้า

หรือโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.1.8 

สามารถมี

ปฏิสัมพันธ์

กับเจ้าของ

ภาษาอย่าง

ราบรื่นและ

เป�นธรรมชาติ

และมสี่วน

ร่วมอย่างมาก

ในการ

อภิปรายใน

บริบทท่ี

คุ้นเคย 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.2 

Spoken 

Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

ย่อยท่ี 2.2.2 

สามารถถาม

และตอบ

คำถามง่าย ๆ 

เก่ียวกับ

เหตุการณ ์

ในอดีต  

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.1 

สามารถ

บรรยายถึง

สถานท่ีท่ีชอบ  

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.2 

บอกสิ่งท่ีทำ 

เป�นประจำ  

ท่ีบ้าน  

ท่ีทำงานและ

ในเวลาว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.2 

Spoken 

Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.4 

สามารถ

บรรยาย 

เรื่องท่ีคุ้นเคย

ตามความ

สนใจอย่าง

หลากหลาย 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.5 

สามารถเล่า

รายละเอียด 

เก่ียวกับ

ประสบการณ ์

ความรูส้ึก

ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.2 

Spoken 

Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.6 

บรรยาย

เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดย

บังเอิญหรือ

อุบัติเหตุ ได้

อย่างชัดเจน

ตรงประเด็น 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 2.2.7 

แสดงความ 

รู้สึกเก่ียวกับ

ประสบการณ์

ของตนเอง

และอธิบาย

ความรูส้ึกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ึ 2.2 

Spoken 

Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

2.2.11 

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่าง

คล่องแคล่ว

และมี

ประสิทธิภาพ

ในการ

สนทนา

ต่อเน่ืองใน
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ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 3 ทักษะการ

อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 3.1 

overall 

reading 

comprehen 

sion 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 2.2.3 

บรรยาย

แผนการ 

การจัดการ 

และทางเลือก

กิจกรรม 

เหตุการณ์ 

หรือ

ประสบการณ ์

ของตนเอง 

ในอดีต 

ประสบการณ์

ในการเรียน 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 3.1.1 

สามารถ

เข้าใจบทอ่าน

ท่ีสั้นๆง่ายๆ 

เป�นเรื่อง 

ใกล้ตัวใช้

ภาษาท่ีพบ

บ่อยๆ ในชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 3 ทักษะการ

อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 3.1 

overall 

reading 

comprehen 

sion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 3.1.2 

สามารถ

เข้าใจ

ประเด็นหลัก

ข้อเท็จจริง

ต่างๆ ในเรื่อง

ความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 3 ทักษะการ

อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 3.1 

overall 

reading 

comprehen 

sion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 2.2.8 

โต้แย้งอย่างมี

เหตุผล 

สมรรถนะ

รองท่ี 2.2.9 

นำเสนอ

ผลงานและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 3 ทักษะการ

อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 3.1 

overall 

reading 

comprehen 

sion 

 

 

 

หัวข้อท่ี

หลากหลาย 

โดย

ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

แสดงความ

คิดเห็นตา่ง 

สัมพันธ์กัน

อย่างชัดเจน 
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ประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนตัว หรือ

ความสนใจใน

วิชาชีพได้ 

อย่างดีพอ 

ท่ีจะพูด 

เก่ียวกับ 

เรื่องเหล่าน้ี

ได้ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบคำถาม

ได ้

สมรรถนะ

รองท่ี 

2.2.10 สรุป

ข้อมูลเรื่อง

ใกล้ตัวและ

นำเสนอต่อ

คนอ่ืนได ้

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 3.1.2 

สามารถ

เข้าใจ

ประเด็นหลัก

ในบทอ่านท่ี

สนใจ วิชาชีพ

คำแนะนำท่ี

ชัดเจนจาก

ฉลากหรือ

คู่มือ สรุป

ประเด็นข้อ

โต้แย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 3.1.6 

สามารถอ่าน

แบบพ่ึงพา

ตนเองได้

อย่างมาก 

เลือกใช้

พจนานุกรม

และแหล่ง

อ้างอิงอ่ืน ๆ 

เมื่อจำเป�น 
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เร็วๆ แล้ว

ระบุข้อมูล

จากสื่อชนิด

ต่างๆ 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 3.1.5 

สามารถอ่าน

เรื่องราวนว

นิยายง่ายๆ ท่ี

มีโครงสร้างท่ี

ชัดเจน เข้าใจ

ประเด็น

สำคัญใน

จดหมาย

ทางการสั้น ๆ 

ท่ีเขียนไว้ 

โดยใช้

พจนานุกรม

ได้บ้าง 
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สมรรถนะหลกั

ท่ี 4 ทักษะการ

เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.1 

Written 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.2 

Written  

Production 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.1.2 

เขียนบรรยาย

ประสบการณ์ 

ความใฝ่ฝ�น 

ความรูส้ึก  

ทางจดหมาย

รูปแบบ

มาตรฐาน 

และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.2.1 

สามารถเขียน

เก่ียวกับชีวิต 

ประจำวัน

ของตนเอง 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 4 ทักษะการ

เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.1 

Written 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.2 

Written  

Production 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.2.1 

สามารถเขียน

ข้อความสั้นๆ 

เข้าใจง่าย ใน

หัวข้อท่ีคุ้น 

เคย เช่น 

ประสบการณ ์

หรือ

เหตุการณ์  

การเดินทาง 

และการ

บรรยาย

ความรูส้ึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 4 ทักษะการ

เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.1 

Written 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.2 

Written  

Production 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.2.2 

สามารถเขียน

และรายงาน

เก่ียวกับ

หัวข้อท่ี

คุ้นเคย ให้น่า

ติดตาม มีการ

เปรียบเทียบ 

แสดงความ

คิดเห็นท่ี

แตกต่างกัน 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.2.4 

เขียนบรรยาย

ประสบการณ์ 

ความใฝ่ฝ�น 

ความรูส้ึก  

ทางจดหมาย

รูปแบบ

มาตรฐาน 

สมรรถนะหลกั

ท่ี 4 ทักษะการ

เขียน 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.1 

Written 

Interaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 4.2 

Written  

Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 4.2.3 

สามารถเขียน

งานขนาดยาว

เก่ียวกับ

ประเด็นท่ี

กำลังไดร้ับ

ความสนใจ 

แม้ว่าอาจ
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สมรรถนะ

หลักท่ี 5  

เคารพ

ศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 5.1  รู้

และเข้าใจ

เก่ียวกับ

ศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย์ 

ยอมรับความ

แตกต่าง โดย

ไม่รังเกียจ 

กีดกัน เลือก

ปฏิบัติใน

เรื่อง เพศ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 5.1.1 

รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับ

ศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย์

ยอมรับความ

แตกต่างของ

บุคคล 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 5.1.2 

รู้และเข้าใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจดหมาย

อิเล็ก 

ทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายแนว

ท่ีซับซ้อนใน

รูปแบบท่ีง่าย

เกินกว่าท่ีเป�น

จริงและ

สามารถแก้ไข

ข้อผิดพลาด

ของตนเองใน

ระหว่างเขียน

งานดังกล่าว

ได ้
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สมรรถนะ

หลักท่ี 6 

เคารพสิทธิ 

เสรภีาพ และ

การอยู่

ร่วมกันใน

สังคมไทย

และ

ประชาคม

โลกอย่าง

สันต ิ

 

ความคิดเห็น 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด 

ร่างกาย 

สถานภาพ       

ทาง

เศรษฐกิจ

และสังคม 

และความ

เสมอภาค 

สมรรถนะ 

รองท่ี 6.1  

รู้และเข้าใจ

ในสิทธิ และ

เสรภีาพของ

ตนเอง และ

ผู้อ่ืน สิทธิ

ชุมชน และ

การอยู่

ร่วมกันใน

สังคมไทย

และ

เก่ียวกับความ

เสมอภาค

และความ 

เท่าเทียม 
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ย่อยท่ี 6.1.1 

รู้และเข้าใจ

ในสิทธิ ด้าน

การรูส้ิทธิ 

การใช้สิทธิ 

การรักษา

สิทธิของ

ตนเอง ผู้อ่ืน 

ชุมชน และ

การอยู่

ร่วมกันใน
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สมรรถนะ

หลักท่ี 7 

เคารพกฎ 

กติกาของ

สังคมและ

กฎหมาย 

 

 

 

ประชาคม

โลกอย่างสันต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองท่ี 7.1 

รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับ กฎ 

กติกาของ

สังคม 

ข้อบัญญัติ 

และกฎหมาย 

 

สังคมอย่าง

สันต ิ

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 6.1.2 

รู้และเข้าใจ

ในเสรีภาพ

ของตนเองใน

การแสดง 

ออกท่ีไม่ขัด

ต่อระเบียบ 

กฎหมาย 

และเป�นการ

ละเมิดสิทธิ

ของผู้อ่ืน 
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สมรรถนะ

หลักท่ี 9 

มีจิตอาสา 

และจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองท่ี 7.2 

ปฏิบัติตาม

กฎ กติกาของ

สังคม และ

ข้อบัญญัติ 

ชุมชนและ

สังคมของ

ตนเอง 

สมรรถนะ 

รองท่ี 7.3 

ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

สมรรถนะ

รองท่ี 9.1  

รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับการ

มีจิตอาสา 

และจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 9.1.1  

รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับจิต

อาสา 
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สมรรถนะ

รองท่ี 9.2 

ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึง

การมีจิตอาสา 

โดยการ

ช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนโดยไม่

หวังผล 

ตอบแทน 

สมรรถนะ

รองท่ี 9.3  

มีความ 

สามารถท่ีจะ

ปฏิบัติตนเพ่ือ

แสดงออกถึง

การมีจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

9.1.2  

รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับจิต

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 10 

มีความรู้ และ

ความเข้าใจ

การสร้างเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 10.1 

มีความ 

สามารถใน

การอภิปราย
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และดูแลสุข

ภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสรุป

ความรู้ ความ 

เข้าใจเก่ียว 

กับสุขภาวะ

ได้แก่  ทาง

ร่างกาย 

จิตใจ  ป�ญญา 

และสังคม 

รวมท้ัง 4  

กลยุทธ์ ใน

การจัดการ 

ได้แก่ การ

สร้างเสริม 

สุขภาวะ  

การป้องกัน

โรคและภัย

สุขภาพ การ

ดูแลรักษา 

และการฟ��นฟู

สุขภาวะ 
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ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 11  

มีความ 

สามารถใน

การออกแบบ

และจัด

กิจกรรมการ

สร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ

ในการจัดการ

เรียนรู ้

สมรรถนะ

หลักท่ี 12 

มีความพร้อม

ในการสร้าง

เสรมิและดูแล

สุขภาวะ ใน

ด้านท่ีสำคญั 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 11.1  

มีความสามารถ

ในการออก 

แบบและจดั

กิจกรรม ดา้น

สุขภาวะ 4 มิติ 

ในสถานศึกษา

และชุมชน 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 12.1  

มีความพร้อม

ในการป้องกัน

และเข้าถึง

บริการ

เก่ียวกับโรค

และภยั

สุขภาพท่ี

สำคัญของเด็ก

และเยาวชน 

โดยเฉพาะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 13 

มีความรู้ และ

ความเข้าใจ

ในความ 

สำคัญของ

กีฬาและ

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

อย่างยิ่ง การ

ท้องไม่พร้อม 

ยาเสพตดิ 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

และเอดส์ 

สภาวะอ้วน 

และสุขภาพ 

จิต 

สมรรถนะ

รองท่ี 13.1 

อภิปราย/

อธิบายและ

สรุปความรู้ 

ความเข้าใจ

เก่ียวกับ

ความสำคญั

ของกีฬาและ 

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี  

13.1.1 

อภิปราย/

อธิบายและ

สรุปความรู้ 

ความเข้าใจ

เก่ียวกับ

ความสำคญั 

ทฤษฏี 

กระบวนการ

ประเภทกีฬา

และ  

นันทนาการ 
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สมรรถนะหลัก

ท่ี 14 มีความ 

สามารถในการ

ออกแบบและ

จัดกิจกรรม

กีฬาและ

นันทนาการ 

ในการจัดการ

เรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 14.1 

มีความ 

สามารถใน

การออกแบบ

และจัด

กิจกรรมกีฬา

และ 

นันทนาการ

ในสถาน 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

13.1.2 

อภิปราย/

อธิบายและ

สรุป ความ 

หมาย พร้อม

ยกตัวอย่าง 

“การมีน้ำใจ

เป�นนักกีฬา” 

(รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภัย) 
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สมรรถนะหลัก

ท่ี 15 

อธิบายแนวคิด

ของทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และแนวคิด

ของทักษะ 5Cs 

ได ้

 

 

 

 

ศึกษาและ

ชุมชน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 14.2  

มีความสามารถ

ในการปรับใช้ 

”การมีน้ำใจ

เป�นนักกีฬา” 

(รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภยั) ใน

ชีวิตประจำวัน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 15.1 

ศึกษาแนวคิด 

ของทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

15.1.1  

บอกแนวคิด 

ของทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

ได ้

สมรรถนะ

ย่อยท่ี  

15.1. 2 

ยกตัวอย่าง

การนำทักษะ
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สมรรถนะหลัก

ท่ี 16 พัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญ

ตามแนวคิด

ทฤษฎีทักษะใน

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 15.2. ศึกษา

แนวคิดของ

ทักษะ  

5Cs ประจำวัน

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 16.1 เรียนรู้ 

และพัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญ

ตามแนวคิด

ในศตวรรษท่ี 

21 ไปใช้ 

ในชีวิต 

ประจำวันได ้

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

15.2.1 บอก

แนวคิด ของ

แนวคิดของ

ทักษะ  

5Cs ได ้

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

15.2.2. 

ยกตัวอย่าง

การนำทักษะ 

5Cs ไปใช้ใน

ชีวิต 

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 

16.1.1 

บูรณาการ

การนำแนว 
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ศตวรรษท่ี 21 

และทักษะ5Cs 

เพ่ือการดำเนิน

ชีวิตและการ

ทำงานอย่างมี

คุณภาพ 

ทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และทักษะ 

5Cs 

 

คิดจากทฤษฎี

ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และทักษะ 

5Cs มา

พัฒนา

ประยุกต์ใช้

กับตนเองเพ่ือ

การดำเนิน

ชีวิต และการ

ทำงานอย่างมี

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 17   

มีทักษะในการ

จัดกิจกรรม

นันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 17.1  

มีทักษะในการ

ขับร้องเพลง 

สมรรถนะรอง

ท่ี 17.2  

มีทักษะในการ

เล่นเครื่อง

ดนตรีท่ีใช้ใน

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ 
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ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 18 

 มีทักษะใน

การแสดง

นาฏศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 17.3  

รู้และเข้าใจใน

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ

สมรรถนะรอง

ท่ี 18.1  

รู้และเข้าใจใน

ท่ารำวงใน

เพลงมาตรฐาน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 18.2  

มีทักษะในการ

ปฏิบัติเพลงรำ

วงมาตรฐาน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 18.3  

รู้และเข้าใจใน

การจัดการ

แสดง 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 19 

 มีทักษะการ

ใช้ประยุกต์ใช้

ศิลปะส่งเสริม

พัฒนาและ

การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 18.4  

มีทักษะในการ

จัดการแสดง 

สมรรถนะรอง

ท่ี 19.1  

รู้และเข้าใจใน

หลักทาง

สุนทรียศาสตร์

ในงาน

ทัศนศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.1.5 

รู้และเข้าใจ

หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.1.6

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.1.7 

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการจัด

องค์ประกอบ

ศิลป์ 
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ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 19.2 

สามารถ

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 19.3 

สามารถ

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการจดั

องค์ประกอบ

ศิลป์ 

 

 

 

 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.2.1  

รู้และเข้าใจ

หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.2.2 

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.3.1  

รู้และเข้าใจ

หลักการจดั

องค์ประกอบ

ศิลป์ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 19.3.2 

สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการจดั
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ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

สมรรถนะ

หลักท่ี 20 

อธิบายแนวคิด 

และหลักการ

ของโครงการ

อันเน่ือง 

มาจาก

พระราชดำร ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองท่ี 20.1

ศึกษาแนวคิด 

และหลักการ

ของโครงการ

อันเน่ืองมา 

จากพระราช 

ดำร ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบ

ศิลป์ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.1  

บอกแนวคิด

และหลักการ

ของโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.2 บอก

สถานท่ีตั้ง ของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ีนท่ี

ใกล้เคียงได้

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.3

สืบค้นข้อมูล

ต่างๆ จาก

ตำรา งานวิจัย 

เครื่องมือ 
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ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ 

และการลง

พ้ืนท่ีชุมชนได้

อย่างหลาก 

หลาย 

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.4

อธิบายแนวคิด 

และหลักการ

ของโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำรไิด้

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.5 บอก 

และอธิบายผล

ท่ีเกิดข้ึนจาก

การตั้งโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.6

อธิบาย

หลักการ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงงาน  

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

แนวคิดการ

พัฒนาแบบ

ยั่งยืนได ้

สมรรถนะย่อย

ท่ี 20.1.7

เช่ือมโยง

หลักการทรง

งานหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

แนวคิดการ

พัฒนาแบบ

ยั่งยืนได ้

สมรรถนะ

ย่อยท่ี 20.1.8

สืบค้นตัวอย่าง

การดำเนิน

ชีวิตตาม
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สมรรถนะ

หลักท่ี 21

ประยุกต์ใช้

หลักการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองท่ี 20.2. 

อธิบาย

แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

สมรรถนะรอง

ท่ี 21.1  

ศึกษาหลักการ

ทรงงาน  

หลักการทรง

งาน หลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

แนวคิดการ

พัฒนาแบบ

ยั่งยืนและนำ 

ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิต 

ประจำวันได ้
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ชั้นป�ท่ี 4 

ทรงงาน  

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

และแนวคิด

การพัฒนา

แบบยั่งยืนใน

ชีวิตประจำวัน

ได ้

สมรรถนะ

หลักท่ี 22

สามารถ

วิเคราะห์ 

นโยบาย

ยุทธศาสตร์

แผนงานและ

โครงการ ลงสู่

การปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

แนวคิดการ

พัฒนาแบบ

ยั่งยืน 

 

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 22.1  

รู้ เข้าใจ และ

อธิบาย

ความหมาย 

ท่ีมา การจัดทำ 

การใช้และการ

ติดตาม

ประเมินผล 

นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงานและ

โครงการ การ
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พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

สมรรถนะรอง

ท่ี 22.2 

สามารถ

วิเคราะห์

แผนงานและ

โครงการ ด้าน

การศึกษาและ

การพัฒนา

ท้องถ่ินใน

ระดับชาติ 

กระทรวง 

จังหวัด และ

สถานศึกษา 

สมรรถนะรอง

ท่ี 22.3 

สามารถจัดทำ

แผนงานและ

โครงการพัฒนา

สถานศึกษา

และชุมชน 

แบบมีส่วนรวม
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ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้สอดคล้อง

กับนโยบาย

และ

ยุทธศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้อง 

สมรรถนะรอง

ท่ี 22.4 

สามารถ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนงานและ

โครงการพัฒนา

สถานศึกษา

และชุมชน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 22.5 

สามารถจัดทำ

รายงานการ

ติดตามและ

ประเมินผล

พร้อมท้ัง

ข้อเสนอแนะใน

การพัฒนา



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 73 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 23 

สามารถคิด

แบบวิจารณ 

ญาณแก้ป�ญหา

และสร้างสรรค์  

สมรรถนะ

หลักท่ี 24

สามารถ

วิเคราะห์ 

นโยบาย

ยุทธศาสตร์

แผนงานและ

โครงการ ลงสู่

การปฏิบัต ิ

ปรับปรุง

แผนงานและ

โครงการพัฒนา

สถานศึกษา

และชุมชน 

สมรรถนะรอง

ท่ี 23.1 

สามารถคิด

วิเคราะห ์

 

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 24.1  
รู้ เข้าใจ และ

อธิบายความหมาย 

ท่ีมา การจัดทำ 

การใช้และการ

ติดตามประเมินผล 

นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงานและ

โครงการ การ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 

1. ทักษะการพูดและ 

    การฟ�งภาษาอังกฤษ  

2. ภาษาเพ่ือการ 

    สื่อสาร  

1. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

 

1. การใช้ภาษาอังกฤษ 

   เพ่ือการสื่อสาร 

2. การคิดเชิงเหตผุล 

 

1. ทักษะในศตวรรษ 

    ท่ี 21 เพ่ือชีวิต 

    และอาชีพ 

 

1. ภาษาอังกฤษ 

    เพ่ือวิชาชีพ 

2. การสร้างเสรมิ 

    และดูแลสุขภาวะ 

1. ศาสตร์พระราชา 

    เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

2. สุนทรียะ 

- - 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชา       ทักษะการพูดและการฟ�งภาษาอังกฤษ  (English Speaking and Listening Skills) 

รหัส   คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0001104  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟ�งบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว  

(เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตร์ท้องถ่ิน การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องท่ีง่ายและเป�นกิจวัตรท่ีต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรง

และไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป�นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา 

น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟ�ง อ่าน เขียน การ

สื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝ�กปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

  Explain and summarize essential topics, listen to conversation and short passages for main ideas, use sentences and 

idioms regarding surroundings (such as basic information, family information, shopping, local geography, employment), practice 

communication English using dialogues appropriate to everyday situations, making use of communicative activities, Speaking and 

practice in different situation including using language ,intonation of words with proper manner, understand English as used in daily life 

and cultural backgrounds of English speaking countries, emphasis on speaking, listening, reading, and writing, practice communication 

skills, inquiry, search for information, and practice in communication through several different situations   
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 1 

ทักษะการ

ฟ�ง 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 

overall listening 

comprehension 

สมรรถนะย่อยท่ี 

1.1.1 สามารถเข้าใจสิ่งท่ี

ผู้พูด 

พูดเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการทันที ใน

กรณีท่ีผู้พูดพูดอย่างช้า ๆ 

และชัดเจน 

1. can 

understand 

phrases and the 

highest 

frequency 

vocabulary 

related to areas 

of most 

immediate 

personal 

relevance 

1. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

การฟ�ง 

2. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

A2+ อ้างอิงตาม

กรอบ CEFR

โดยประมาณ  

2. ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินของการ

ปฏิบัติและช้ินงาน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ขอบเขตเน้ือหา 

-basic 

personal and 

family 

information,  

- shopping,   

- local 

geography,  

- employment 

การจัดการเรยีนรู้

ในช้ันเรียน  

ร้อยละ 70 

ยกตัวอย่าง 

แสดงบทบาท

สมมต ิ

อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรยีนรู ้

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

 

 

 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 
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2. can catch the 

main point in 

short, clear, 

simple 

messages and 

announcements 

 3. มีระดับ

ความสามารถใน

การใช้ทักษะ

ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับด ี

–messages, 

- announcement 

- Hobbies and 

pastimes 

- Holidays 

- Work and jobs 

- Leisure 

activities 

- entertainment 

- Education 

- messages and 

announcements 

Vocabulary 

Food and drink 

Things in the 

town, shops and 

shopping 

Travel and 

services  

Objects and 

rooms 

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation 

– based 

learning) 

การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรยีนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์ ร้อยละ 

30 

  2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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     Adjectives: 

personality, 

description,  

feelings 

Hobbies and 

pastimes 

Holidays 

Work and jobs 

Leisure activities 

Education 

Functions/ 

notions 

Describing habits 

and routines 

Describing 

people 

Describing things 

Describing places 

Requests 

Suggestions 

Advice,  
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     Invitations 

Present 

continuous for 

arrangements 

- Obligations and 

necessity 

- Describing places 

- Describing past 

experiences and 

storytelling 

โครงสร้างไวยากรณ ์

Present simple 

Past Simple 

Future Simple 

Basic conjunctions 

Modals 

Present Perfect 

Gerund and 

infinitive 

Prepositions 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 2 

ทักษะการ

พูด 

สมรรถนะรองท่ี 2.1  

Spoken Interaction 

สมรรถนะย่อยท่ี 

2.1.1 สามารถ

สนทนากับเพ่ือน 

ถาม-ตอบคำถาม

ง่ายๆ เก่ียวกับ 

หัวข้อท่ีคุ้นเคย 

Spoken 

Interaction 

1. can 

communicate in 

simple and 

routine tasks 

requiring a 

simple and 

direct exchange 

of information 

on familiar 

topics and 

activities.  

 

1. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

การพูดร้อยละ 

80 

2. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิของ

รายวิชาตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

A2+ อ้างอิงตาม

กรอบ CEFR

โดยประมาณ 

2,500-2,750 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัติด้าน

ภาษาร้อยละ 80 

3.  ผ่านการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของรายวิชาตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

ขอบเขตเน้ือหา 

- family, 

hobbies, work, 

travel and 

current events 

Vocabulary 

Activities 

Education 

Entertainment 

Adjectives for 

describing things 

feelings  

 

การจัดการเรยีนรู้ใน

ช้ันเรียน ร้อยละ 70 

ยกตัวอย่าง 

แสดงบทบาทสมมต ิ

อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรยีนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – based 

learning) 

การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

 

 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต/ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

2.2.2 สามารถถาม

และตอบคำถามง่ายๆ 

เก่ียวกับเหตุการณ ์

ในอดีต  

สมรรถนะรองท่ี 2.2 

Spoken 

Production 

สมรรถนะย่อยท่ี 

2.2.1 สามารถ

บรรยายถึงสถานท่ี 

ท่ีชอบ  

 

 

 

2. can handle 

very short social 

exchanges 

Spoken 

Production 

3. can use a 

series of 

phrases and 

sentences to 

describe in 

simple terms 

family and 

other people, 

living 

conditions, 

 

 

  Travel and 

services 

Lifestyles 

Functions/notions 

Describing places 

Describing past 

experiences and 

storytelling 

Talking about 

films and books 

โครงสร้างไวยากรณ ์

Wh- and Yes/No 

Questions in 

present 

การเรยีนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์ ร้อยละ 

30 
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วิชา     พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Potency Citizenship) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0002325 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของ

บุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ

ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�น

ประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป�นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก 

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสารธาณะ 

  Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human dignity, accept individual differences in 

equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society and international community in accordance with the principles of 

tolerance, create and comply with social rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head of State, have 

strong citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public mind 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 5  

เคารพ

ศักดิ์ศรี

ความเป�น

มนุษย ์

 

สมรรถนะรองท่ี 

5.1  รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับศักดิ์ศรี

ความเป�นมนุษย์ 

ยอมรับความ

แตกต่าง โดยไม่

รังเกียจ กีดกัน 

เลือกปฏิบัติใน

เรื่อง เพศ ความ

คิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด 

ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและ

สังคมและความ

เสมอภาค 

 

 

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

ศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย ์

ในประเด็นความ

แตกต่างด้านเพศ 

ความคิดเห็น 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชาติ

กำเนิด ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและ

สังคมได ้

 

1. ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการ

เคารพศักดิศ์รี

ความเป�นมนุษย์

อยู่ในระดับด ี

2. ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการ

เคารพสิทธิ 

เสรภีาพ และการ

อยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและ

ประชาคมโลก

อย่างสันติอยู่ใน

ระดับด ี

 

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

ศักดิ์ศรีความ

เป�นมนุษย์

ยอมรับความ

แตกต่างของ

บุคคลได ้

2. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

ความเสมอภาค

และความเท่า

เทียมได ้

เกณฑ์การผ่าน  

1. อธิบายเน้ือหา

ได้ถูกต้อง ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

80  

 

1. ความหมายของ

ศักดิ์ศรีความเป�น

มนุษย ์

2. การปฏิบัติตนในการ

ยอมรับศักดิศ์รีความ

เป�นมนุษย์ในประเด็น

ความแตกต่างดา้นเพศ 

ความคิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม ชาติ

กำเนิด ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

 

 

1. การเรียนรู้โดย

ใช้ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - 

based learning) 

2. การเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป�น

ฐาน (Project – 

based learning) 

3. การเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ 

(Enquiry-based 

learning) 

 

1. วีดิทัศน์

สถานการณ์

ข่าวสาร 

2. คู่มือ

พลเมืองท่ี

เข้มแข็งของ 

กกต. 

3. เวทีชุมชน 

(ห้องเรียน 

โรงเรียน  

หรือชุมชน

ภายนอก) 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รยีนจาก 

  1.1 วิเคราะห์และ

ออกแบบการปฏิบัติ

ตนท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักด์ิศรีความ

เป�นมนุษย์ เคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทย

และประชาคมโลก

อย่างสันติ เคารพกฎ 

กติกาของสังคมและ

กฎหมาย มีจิตสำนึก

และรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเองใน 

ฐานะของพลเมืองไทย

ในระบอบ

ประชาธิปไตย มีจิต

อาสาและจิต

สาธารณะ 

- ให้ผู้เรียนสะท้อน

ผลภายในกลุ่ม  

หรือสะท้อนผลงาน

ของผู้เรียนคนอ่ืนใน 

การศึกษาค้นคว้า 

การป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ  

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือชุมชน 

และร่วมกันหาแนว

ทางการแก้ป�ญหาใน

ช้ันเรียน โรงเรียน 

หรือชุมชน  
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

5.1.1 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับศักดิ์ศรี

ความเป�นมนุษย์

ยอมรับความ

แตกต่างของ

บุคคล 

สมรรถนะย่อยท่ี 

5.1.2 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับความ

เสมอภาคและ

ความเท่าเทียม 

 

2. สามารถอธิบาย

เกี่ยวกับความเสมอ

ภาคและความเท่า

เทียมกันในสิทธิ 

เสรีภาพตาม

กฎหมาย และ

ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น

ได้ 

1. สามารถปฏิบัติตน

ในการเคารพและ

ยอมรับศักด์ิศรีความ

เป�นมนุษย์ใน

ประเด็นความ

แตกต่างด้านเพศ 

ความคิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม ชาติ

กำเนิด ร่างกาย 

สถานภาพ ทาง

เศรษฐกิจและสังคม

ได้ 

3. การถูก

ตักเตือนจาก 

การปฏิบัตตินท่ี

แสดงออกถึงการ

ไม่เคารพกฎ 

กติกาของสังคม

และกฎหมายไม่

เกิน 1 ครั้ง 

4. ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการ

มีจิตสำนึกและ

รับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเอง

ในฐานะของ

พลเมืองไทยใน

ระบอบ

ประชาธิปไตยอยู่

ในระดับด ี

1. ไม่ปฏิบัตตินท่ี

แสดงออกถึงการ

ไม่เคารพและ

ยอมรับศักดิศ์รี

ความเป�นมนุษย ์

เกณฑ์การผ่าน 

1. ไม่มีข้อ

ร้องเรียนในการ

ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการ

ไม่เคารพและ

ยอมรับศักดิศ์รี

ความเป�นมนุษย ์

 

3. ความหมายของ

ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียม 

4. ความสำคัญของ

หลักสิทธิมนุษยชน 

5. หลักปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 

4. การเรียนรู้โดย

ใช้กรณีศึกษาเป�น

ฐาน (Case – 

based learning) 

5. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – 

based learning) 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

   1.2 การปฏิบัติตน

ท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักดิศ์รีความ

เป�นมนุษย์ เคารพ

สิทธิ เสรภีาพ และ

การอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่าง

สันติ เคารพกฎ 

กติกาของสังคมและ

กฎหมาย มจีิตสำนึก

และรับผิดชอบต่อ 

หน้าท่ีของตนเองใน

ฐานะของพลเมือง

ไทยในระบอบ 

ประชาธิปไตย 

มีจิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 

 

- ผู้สอนสะท้อนผล

ผู้เรยีนในการศึกษา

ค้นคว้า การป�ญหา 

การนำเสนอ

โครงการท่ีพบ 

ในช้ันเรียน โรงเรยีน 

หรือชุมชน และ

ร่วมกันหาแนวทาง 

การแก้ป�ญหาในช้ัน

เรียน โรงเรียน หรือ

ชุมชน พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะ และ

แนวทางการพัฒนา 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

1.2 แสดงออกถึง

ความเคารพและ

ยอมรับศักดิศ์รี

ความเป�นมนุษย์ 

ยอมรับความ

แตกต่าง โดยไม่

รังเกียจ กีดกัน 

เลือกปฏิบัติใน

เรื่อง เพศ ความ

คิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด 

ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและ

สังคมและความ

เสมอภาค 

 

2. สามารถ

ปฏิบัติตนในการ

เคารพและ

ยอมรับความ

เสมอภาคตาม

กฎหมาย สิทธิ

และเสรภีาพ 

และการปฏิบัติ

ต่อบุคคลอ่ืนได ้

 

 

 

5. มีจิตอาสา และ

จิตสาธารณะ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

หลักขันติธรรม  

เกณฑ์การผ่าน 

1. อธิบายเน้ือหา

ให้ถูกต้องไม ่

น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 

1. ปฏิบัติตนตาม

หลักขันติธรรม 

เกณฑ์การผ่าน 

1. ไม่มีข้อ

ร้องเรียนในการ

ปฏิบัติตนท่ีขัด

ต่อหลักขันติ

ธรรม 

 

 

1. หลักขันติธรรม 

2. ความหมายของ

ความเมตตา กรณุา 

และการให้อภัย 

3. ความสำคัญของ

ความเมตตา กรณุา 

และการให้อภัย 

4. การปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงหลักขันติ

ธรรมในด้านความ

อดทนและยอมรับ

ความแตกต่างใน  

ด้านเพศ  ความคิดเห็น 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด ร่างกาย 

สถานภาพ ทาง

เศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความเมตตากรณุา 

และการให้อภัย  
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 1.2.1 แสดงออก

ถึงความเคารพ

และยอมรับ

ศักดิ์ศรีความเป�น

มนุษย์ยอมรับ

ความแตกต่างของ

บุคคล 

1.2.2 แสดงออก

ถึงความเคารพ

และยอมรับความ 

เสมอภาค 

1.3 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับหลักขันติ

ธรรมคืออดทน

และยอมรับความ

แตก 

ต่างในความเป�น

มนุษย ์ 

 

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

หลักขันติธรรม

ในด้านความ 

อดทนและ

ยอมรับความ

แตกต่างใน   

ด้านเพศ  ความ

คิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด 

ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและ

สังคม ด้วยความ

เมตตา กรุณา 

และการให้อภัย

ได ้
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

  1. สามารถ

ปฏิบัติตามหลัก

ขันติธรรมในด้าน

ความอดทนและ

ยอมรับความ

แตกต่างใน  

ด้านเพศ ความ

คิดเห็น ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ชาติกำเนิด 

ร่างกาย 

สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและ

สังคมได้ด้วย

ความเมตตา 

กรุณา และการ

ให้อภัยได ้
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์ารผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/

หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 6 

เคารพสิทธิ 

เสรภีาพ 

และการอยู่

ร่วมกันใน

สังคมไทย

และ

ประชาคม

โลกอย่าง

สันต ิ

 

สมรรถนะรองท่ี 

6.1 รู้และเข้าใจใน

สิทธิ และเสรภีาพ

ของตนเอง และ

ผู้อ่ืน สิทธิชุมชน 

และการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่าง

สันต ิ

สมรรถนะย่อยท่ี 

6.1.1 รู้และเข้าใจ

ในสิทธิ ด้านการรู้

สิทธิ การใช้สิทธิ 

การรักษาสิทธิ ของ

ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน 

และการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างสันต ิ

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

สิทธิด้านการรู้

สิทธิ การใช้สิทธิ 

การรักษาสิทธิ 

ของตนเอง ผู้อ่ืน 

และชุมชน ได ้

2. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

เสรภีาพของ

ตนเองในการ

แสดงออกท่ีไม่

ขัดต่อระเบียบ 

กฎหมาย และ

เป�นการละเมดิ

สิทธิของผู้อ่ืนได ้

 

 1. สามารถอธิบายเก่ียวกับสิทธิ 

ของตนเอง ผูอ่ื้น ชุมชน และ

การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

สันติได ้

2. สามารถอธิบายเก่ียวกับ

เสรภีาพ ของตนเอง ของผู้อ่ืน 

และการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างสันติได ้

เกณฑ์การผ่าน 

1. อธิบายเก่ียวกับสิทธิของ

ตนเอง ผู้อ่ืน ชุมชน และการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างสันตไิด้

ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. อธิบายเก่ียวกับเสรีภาพของ

ตนเอง ของผู้อ่ืน  และการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างสันตไิด้

ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

1. ความหมาย

ของสิทธิและ

เสรภีาพ 

2. การรู้สิทธิ 

การใช้สิทธิ 

และการรักษา

สิทธิ ของ

ตนเอง ผู้อ่ืน 

และชุมชน 

3. การใช้

เสรภีาพท่ีไม่

ละเมิดสทิธิของ

ผู้อ่ืน และ

ชุมชน 

4. แนวทางการ

อยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างสันต ิ

1. การเรียนรู้

โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน 

(Problem - 

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

3. การเรียนรู้

แบบสืบเสาะ 

(Enquiry-

based 

learning) 

1. วีดิทัศน์

สถานการณ์

ข่าวสาร 

2.  คู่มือ

พลเมืองท่ี

เข้มแข็ง

ของ กกต. 

3. เวที

ชุมชน 

(ห้องเรียน 

โรงเรียน 

หรือชุมชน

ภายนอก) 

1. ประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนจาก 

  1.1 วิเคราะห์และ

ออกแบบการปฏิบัตตินท่ี

แสดงออกถึงการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย์ 

เคารพสิทธิ เสรภีาพ  

และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคม

โลกอย่างสันติ เคารพกฎ 

กติกาของสังคมและ

กฎหมาย มจีิตสำนึกและ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ

ตนเองในฐานะของ

พลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีจิตอาสา 

และจิตสาธารณะ 

- ให้ผู้เรียน

สะท้อนผลภาย 

ในกลุ่ม หรือ

สะท้อนผลงาน

ของผู้เรียนคนอ่ืน

ในการศึกษา

ค้นคว้า การ

ป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหาแนว

ทางการแก้ป�ญหา

ในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน  
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์ารผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 6.1.2. รู้และเข้าใจ

ในเสรีภาพของตน 

เองในการแสดง 

ออกท่ีไม่ขัดต่อ

ระเบียบ กฎหมาย 

และเป�นการละเมดิ

สิทธิของผู้อ่ืน 

2.2 ยอมรับและ

ปกป้องสิทธิ และ

เสรภีาพของตนเอง 

ผู้อ่ืน และสิทธิ

ชุมชน 

2.2.1 แสดงออกถึง

การยอมรับสิทธิ

และเสรภีาพของ

ตนเอง ผู้อ่ืน และ

สิทธิชุมชน 

1. สามารถ

ปฏิบัติตนท่ีแสดง

ถึงการยอมรับ

สิทธิและเสรภีาพ

ของตนเอง ของ

ผู้อ่ืนและของ

ชุมชนได ้

2. สามารถ

ปฏิบัติตนท่ีแสดง

ถึงการปกป้อง

สิทธิของตนเอง 

ของผู้อ่ืน และ

ของชุมชนได้ 

1. ไม่แสดง 

ออกถึงการ

ละเมิดสิทธิ

และเสรภีาพ

ของผู้อ่ืน 

และสิทธิ

ชุมชน  

2. วิเคราะห์

และ

ออกแบบ

แนวทางการ

ปกป้องสิทธิ

ของตนเอง 

ผู้อ่ืน และ

ชุมชน 

เกณฑ์การ

ประเมิน 

1. วิธีการปกป้องสิทธิของ

ตนเอง ผู้อ่ืน และชุมชน 

 

 4. การเรียนรู้

โดยใช้กรณี 

ศึกษาเป�นฐาน 

(Case –based 

learning) 

5. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation 

– based 

learning) 

6. การเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้

แบบประสม

ประสาน 

(Blended  

learning) 

 1.2 การปฏิบัติตน

ท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักด์ิศรี

ความเป�นมนุษย์ 

เคารพสิทธิเสรีภาพ 

และการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมไทยและ

ประชาคมโลก

อย่างสันติ เคารพ

กฎ กติกาของ

สังคมและกฎหมาย 

มีจิตสำนึก และ

รับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเอง

ในฐานะของ

พลเมืองไทยใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

- ผู้สอนสะท้อน

ผลผู้เรยีนใน

การศึกษาค้นคว้า 

การป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหา 

แนวทางการ

แก้ป�ญหาในช้ัน

เรียน โรงเรียน 

หรือชุมชน  

พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะ  

และแนวทางการ

พัฒนา 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์ารผ่าน 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 แสดงออกถึง

การปกป้องสิทธิ

ของตนเอง ผู้อ่ืน 

และชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ไม่มีข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการ

ละเมิดสิทธิและเสรภีาพของ

ผู้อ่ืน และสิทธิชุมชน 

2. วิเคราะห์และออกแบบแนว

ทางการปกป้องสิทธิของตนเอง 

ผู้อ่ืน และชุมชน อยู่ในระดับดี

ข้ึนไป 

3. สามารถอธิบายเก่ียวกับกฎ 

กติกา และข้อบัญญัติชุมชนและ

สังคมของตนเอง และกฎหมาย

ได ้

เกณฑ์การประเมิน 

อธิบายเน้ือหาได้ถูกต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีจิตอาสา และ

จิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ให้ผู้เรียน

สะท้อนผลภาย 

ในกลุ่ม หรือ

สะท้อนผลงาน

ของผู้เรียนคนอ่ืน

ในการศึกษา

ค้นคว้า การ

ป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหาแนว

ทางการแก้ป�ญหา

ในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน  
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์ารผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 7   

เคารพกฎ  

กติกาของ 

สังคมและ 

กฎหมาย 

 

สมรรถนะรองท่ี 

7.1 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับ กฎ กติกา

ของสังคม

ข้อบัญญัติ  

และกฎหมาย 

สมรรถนะรองท่ี 

7.2 ปฏิบัติตามกฎ 

กติกาของสังคม 

และข้อบัญญัติ 

ชุมชนและสังคม

ของตนเอง 

สมรรถนะรองท่ี 

7.3 ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

 

1. สามารถ

อธิบายเก่ียวกับ

กฎ กติกา และ

ข้อบัญญัติชุมชน

และสังคมของ

ตนเอง และ

กฎหมายได ้

1. สามารถ

แสดงออกในการ

ปฏิบัติตามกฎ 

กติกา และ

ข้อบัญญัติ 

ชุมชนและสังคม

ของตนเองได ้

กฎหมายได ้

 1. แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม

กฎ กติกา และข้อบัญญตัิ 

ชุมชนและสังคมของตนเองได ้

เกณฑ์การประเมิน 

1. ไม่ถูกตักเตือนหรือลงโทษ

จากการปฏิบัติท่ีผิดกฎ กติกา 

และข้อบัญญัติ ชุมชนและสังคม 

1. แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม

กฎ หมายอย่างน้อย 4 ประเด็น

ดังน้ี 

1.1กฎหมายสิทธิเด็ก 

1.2 กฎหมายจราจร 

1.3 กฎหมายคอมพิวเตอร ์

1.4 กฎหมายลิขสิทธ์ิ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ไม่ถูกตักเตือนหรือลงโทษ

จากการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย 

 

1. ความหมาย

ความสำคญั

ของกฎ กติกา 

ข้อบัญญัติ และ

กฎหมาย 

2. วิธีการและ

ข้ันตอนการ

กำหนดกฎ 

กติกา และ

ข้อบัญญัติใน

สังคมของ

ตนเอง เพ่ือใช้

ปฏิบัติร่วมกัน 

1. การเรียนรู้

โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน 

(Problem - 

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

3. การเรียนรู้

แบบสืบเสาะ 

(Enquiry-

based 

learning) 

1. วีดิทัศน์

สถานการณ์

ข่าวสาร 

2.  คู่มือ

พลเมืองท่ี

เข้มแข็งของ 

กกต. 

3. เวทีชุมชน 

(ห้องเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน

ภายนอก) 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนจาก 

  1.1 วิเคราะห์และ

ออกแบบการปฏิบัติตน

ท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักด์ิศรีความเป�น

มนุษย์ เคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทย

และประชาคมโลกอยา่ง

สันติ เคารพกฎ กติกา

ของสังคมและกฎหมาย 

มีจิตสำนึกและ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของตนเองในฐานะของ

พลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีจิต

อาสา และจิตสาธารณะ 

 

- ผู้สอนสะท้อน

ผลผู้เรยีนใน

การศึกษาค้นคว้า 

การป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหา 

แนวทางการ

แก้ป�ญหาใน 

ช้ันเรียน โรงเรียน 

หรือชุมชน  

พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะ  

และแนวทางการ

พัฒนา 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์ารผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

  1. สามารถ

แสดงออกในการ

ปฏิบัติตาม 

   4. การเรียนรู้

โดยใช้กรณี 

ศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

5. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation 

– based 

learning) 

6. การเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้

แบบประสม

ประสาน 

(Blended  

learning) 

    1.2 การปฏิบัติตน

ท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักดิศ์รีความ

เป�นมนุษย์ เคารพ

สิทธิ เสรภีาพ และ

การอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่าง

สันติ เคารพกฎ กติกา

ของสังคมและ

กฎหมาย มจีิตสำนึก

และรับผิดชอบต่อ

หน้าท่ีของตนเองใน

ฐานะของพลเมืองไทย

ในระบอบ

ประชาธิปไตย  

มีจิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 9 

มีจิตอาสา 

และจิต

สาธารณะ 

 

สมรรถนะรองท่ี 

9.1 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับการม ี

จิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 

สมรรถนะย่อยท่ี 

9.1.1 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับจิตอาสา 

9.1.2 รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับจิต

สาธารณะ 

 

1. สรุปอธิบาย

เก่ียวกับ

ความหมาย 

ความสำคญั และ

แนวทางในการ

ปฏิบัติตนเป�นผูม้ี

จิตอาสาได ้

2. สรุปอธิบาย

เก่ียวกับ

ความหมาย 

ความสำคญั และ

แนวทางในการ

ปฏิบัติตนเป�นผูม้ี

จิตสาธารณะได ้

 

 

 1. อธิบาย

ความหมายและ 

ความสำคญั  

จิตอาสาได ้

2. อธิบาย

ความหมายและ 

ความสำคญั  

จิตสาธารณะได ้

3. อธิบายแนวทาง

ในการปฏิบัตติน

เป�นผู้มีจติอาสา 

และจิตสาธารณะ

ได ้

4. อธิบายเน้ือหาได้

ถูกต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 

1. ความหมาย

และ ความสำคญั 

จิตอาสา 

2. ความหมาย

และ ความสำคญั 

จิตสาธารณะ 

3. คุณลักษณะ

ของผู้มีจิตอาสา 

และจิตสาธารณะ 

4. คุณธรรม

พ้ืนฐานของผู้มี 

จิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 

5. แนวทางในการ

ปฏิบัติตนเป�นผูม้ี

จิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป�นฐาน 

(Project – based 

learning) 

3. การเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ (Enquiry-

based learning) 

4. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

5. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – based 

learning) 

1. วีดิทัศน์

สถานการณ์

ข่าวสาร 

2.  คู่มือ

พลเมืองท่ี

เข้มแข็งของ 

กกต. 

3. เวทีชุมชน 

(ห้องเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน

ภายนอก) 

1. ประเมินผลการเรียนรู้

ของผู้เรียนจาก 

  1.1 วิเคราะห์และ

ออกแบบการปฏิบัตติน

ท่ีแสดงออกถึงการ

เคารพศักดิศ์รีความเป�น

มนุษย์ เคารพสิทธิ 

เสรภีาพ และการอยู่

ร่วมกันในสังคมไทยและ

ประชาคมโลกอย่างสันติ 

เคารพกฎ กติกาของ

สังคมและกฎหมาย มี

จิตสำนึกและรับผดิชอบ

ต่อหน้าท่ีของตนเองใน

ฐานะของพลเมืองไทย

ในระบอบประชาธิปไตย 

มีจิตอาสา  

และจิตสาธารณะ 

- ให้ผู้เรียน

สะท้อนผลภายใน

กลุ่ม หรือสะท้อน

ผลงานของผู้เรียน

คนอ่ืนใน

การศึกษาค้นคว้า 

การป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหาแนว

ทางการแก้ป�ญหา

ในช้ันเรียน 

โรงเรียน  

หรือชุมชน 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�น

ข้อๆ 

ประกอบ 

ด้วยหัวข้อ

และ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

9.2 ปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการมี

จิตอาสา โดยการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดย

ไม่หวังผลตอบแทน 

สมรรถนะรองท่ี 

9.3 มีความ 

สามารถท่ีจะปฏิบัติ

ตนเพ่ือแสดงออก

ถึงการมีจิต

สาธารณะ 

 

1. การแสดงออก

ถึงความสนใจและ

เสนอตนเอง ใน

การช่วยเหลือ 

ช่วยแก้ป�ญหาให้

ผู้อ่ืน ชุมชน และ

สังคม โดยไมห่วัง

ผลตอบแทน 

 

 1. แสดงออกถึงความ

สนใจและเสนอตนเอง 

ในการช่วยเหลือ ช่วย

แก้ป�ญหาให้ผู้อ่ืน 

ชุมชน และสังคม โดย

ไม่หวังผลตอบแทน 

เกณฑ์การประเมิน 

2. จัดหรือเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมจติ

อาสา หรือจิต

สาธารณะ อย่างน้อย 

1 ครั้ง 

1. วิธีการ

จัดทำ

โครงการ/

กิจกรรม 

จิตอาสา 

หรือจิต

สาธารณะ 

 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

 

 1.2 การปฏิบัติตนท่ี

แสดงออกถึงการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป�นมนุษย์ 

เคารพสิทธิ เสรภีาพ 

และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคม

โลกอย่างสันติ เคารพกฎ 

กติกาของสังคมและ

กฎหมาย มจีิตสำนึก

และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของตนเองในฐานะของ

พลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีจิต

อาสา และจิตสาธารณะ 

- ผู้สอนสะท้อน

ผลผูเ้รยีนใน

การศึกษาค้นคว้า 

การป�ญหา การ

นำเสนอโครงการ 

ท่ีพบในช้ันเรียน 

โรงเรียน หรือ

ชุมชน และ

ร่วมกันหา 

แนวทางการ

แก้ป�ญหาในช้ัน

เรียน โรงเรียน 

หรือชุมชน  

พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะ และ

แนวทางการ

พัฒนา 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 95 

สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 9.3.1 ปกป้อง  

คุ้มครอง ดูแล

ประโยชน์ และ

ความเป�นธรรม

ของสังคม 

9.3.2 ติดตาม 

และตรวจสอบ

การทำงานของ

หน่วยงานรัฐ 

เอกชน และ

ประชาสังคม  

ท้ังในระดับชุมชน 

ท้องถ่ิน สังคม 

และประเทศ 

 

1. สามารถวิเคราะห์ 

ออกแบบ และจัด

กิจกรรม/โครงงาน ท่ี

แสดงถึงการมีจติ

สาธารณะ ในการ

ปกป้อง  คุ้มครอง ดูแล

ประโยชน์ และความ

เป�นธรรมของสังคมได ้

2. สามารถวิเคราะห์ 

และออกแบบ ในการ

ติดตาม และตรวจสอบ

การทำงานของ

หน่วยงานรัฐ เอกชน 

และประชาสังคม ท้ังใน

ระดับชุมชน ท้องถ่ิน 

สังคม และประเทศได ้

 1. วิเคราะห์ 

ออกแบบ และจัด

กิจกรรม/โครงงาน 

ท่ีแสดงถึงการมีจิต

สาธารณะ ในการ

ปกป้อง  คุ้มครอง 

ดูแลประโยชน์ และ

ความเป�นธรรมของ

สังคมได ้

เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินผลการ

วิเคราะห์ ออกแบบ 

หรือจัดกิจกรรม/

โครงการ อยู่ใน

ระดับด ี
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วิชา     การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ (Health Promotion and Care) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0003109 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและป�ญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อม

ในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีสำคัญ    

  Search for information, analyze, summarize health promotion and care, the importance of sports and recreation, and 

public policy of health promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, society and wisdom care, create sports 

and recreation for learning management, readiness of health promotion and care of main issue 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง

หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 10 

มีความรู้ 

และความ

เข้าใจการ

สร้างเสริม

และดูแล

สุขภาวะ 

สมรรถนะรองท่ี 

10.1 มีความ 

สามารถในการ

อภิปรายและสรุป

ความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับ 

สุขภาวะ ได้แก่  

ทางร่างกาย จิตใจ  

ป�ญญา และสังคม 

รวมท้ัง 4 กลยุทธ์ 

ในการจัดการ 

ได้แก่ การสร้าง

เสรมิสุขภาวะ 

การป้องกันโรค

และภยัสุขภาพ  

การดูแลรักษา 

และการฟ��นฟู 

สุขภาวะ 

1. อภิปราย/

อธิบายและสรุป

ความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับสุขภาวะใน

ภาพรวม 

2. อภิปราย/

อธิบายและสรุป

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับโรคและภัย

สุขภาพท่ีสำคญั

ของเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การท้อง

ไม่พร้อม ยาเสพติด 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และ

เอดส์ สภาวะอ้วน 

และสุขภาพจิต 

1.อภิปราย/

อธิบายและ

สรุปความรู้ 

ความเข้าใจ 

การสร้างเสริม

และดูแล 

สุขภาวะ  

ถูกต้อง 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1. อภิปราย/อธิบายและ

สรุปความรู้ ความเข้าใจรู้

เก่ียวกับสุขภาวะอย่างเป�น

ระบบและสรุปความเข้าใจ

เก่ียวกับโรค และภัยสุขภาพ

ท่ีสำคัญของเด็กและเยาวชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้อง

ไม่พร้อม ยาเสพติด 

โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

และเอดส์ สภาวะอ้วน  

และสุขภาพจิต ถูกตอ้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. สามารถเลือกแนวทางท่ี

เหมาะสมในการมีพฤติกรรม

ป้องกัน สร้างเสรมิและดูแล

สุขภาวะ ถูกต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

 

1. ระบุแนวทาง

เก่ียวกับสุขภาวะ

อย่างเป�นระบบ

และสรุปความ

เข้าใจเก่ียวกับ

โรค และภัย

สุขภาพท่ีสำคญั

ของเด็กและ

เยาวชน 

2. ศึกษา

แนวทางท่ี

เหมาะสมในการ

มีพฤติกรรม

ป้องกัน สร้าง

เสรมิและดูแล

สุขภาพ 

- กิจกรรมวิเคราะห์

ตนเอง 

- กิจกรรมศึกษา 

วิเคราะห์กรณี

ตัวอย่างด้านการ

ป้องกัน สร้างเสรมิ 

และดูแลสุขภาวะ 

- ศึกษา สังเคราะห์

แนวคิด/วิธีการ

เก่ียวกับโรค และภัย

สุขภาพท่ีสำคญัของ

เด็กและเยาวชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การท้องไม่พร้อม  

ยาเสพตดิ โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และ

เอดส์ สภาวะอ้วน 

และสุขภาพจิต 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณีศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และ

การรายงานในช้ัน

เรียน ระหว่างท่ีมี

การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

1.2. ประเมินจาก

การเขียนรายงาน

กลุ่ม เรื่อง การ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีเสร้างเสริมสุข

ภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผล สำเร็จของ

งานท่ีแสดงให้เห็น

ถึงความรับผิดชอบ

และการทำงานเป�น

ทีม 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง

หรือย่อยและเกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     3. วิเคราะห์และ

นำเสนอแนวทาง

เก่ียวกับโรค 

และภยัสุขภาพ 

ท่ีสำคัญของเด็ก

และเยาวชน

โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง  

การท้องไม่พร้อม  

ยาเสพตดิ 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์  

และเอดส์ 

สภาวะอ้วน  

และสุขภาพจิต 

3. แนวทาง/

วิธีการท่ี

เหมาะสมใน

การมีพฤติกรรม

ป้องกัน  

สร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ 

1. ศึกษา สังเกต ใน

สภาพจริงแหล่ง

เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

การโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และ

เอดส์ สภาวะอ้วน 

และสุขภาพจิต 

2. ใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบ

Research-based 

Learning and 

Community-based 

Learning ใน

การศึกษาวิจัยจาก 

ภูมิป�ญญาท้องถ่ินใน

ด้านการป้องกัน 

สร้างเสริมและดูแล

สุขภาวะ 

 1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 11 มีความ 

สามารถในการ

ออกแบบและ

จัดกิจกรรม

การสร้างเสริม

และดูแลสุข

ภาวะในการ

จัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 

11.1 มีความ 

สามารถในการ

ออกแบบและ 

จัดกิจกรรม ด้าน

สุขภาวะ 4 มิติ 

ในสถานศึกษา

และชุมชน 

1.ความสามารถ

ในการออกแบบ

และจัดกิจกรรม 

ด้านสุขภาวะ  

4 มิติ ใน

สถานศึกษา 

และชุมชน 

 

1.มีความสามารถ

ในการออกแบบ

และจัดกิจกรรม

การสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะใน

การจัดกิจกรรม 

การเรยีนรู้ ด้าน 

สุขภาวะ 4 มิติ  

ในสถานศึกษาและ

ชุมชน ได้ถูกต้อง 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 

1. การออกแบบ

เรื่อง และจดั

กิจกรรมการสร้าง

เสรมิและดูแลสุข

ภาวะในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านสุขภาวะ 4 มิติ 

เหมาะสมต่อตนเอง

และท้องถ่ิน/ชุมชน

อย่างสร้างสรรคไ์ด้

ถูกต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

1. วิเคราะห์และ

ออกแบบแนวทาง

จัดกิจกรรมการ

สร้างเสริมและดูแล

สุขภาวะในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านสุขภาวะ 4 มิติ 

เหมาะสมต่อตนเอง

และท้องถิ่น/ชุมชน

อย่างสร้างสรรค์ 

2. วิเคราะห์/

สังเคราะห์และ

ออกแบบแนวทาง

จัดกิจกรรมการ

สร้างเสริมและดูแล

สุขภาวะในการ

จัดการเรียนรู้ใน

ชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนรูโ้ดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน PBL 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนรูโ้ดยใช้ 

Project-based 

Learning 

- จัดทำแผนพัฒนา

สุขภาวะของตนเอง 

(Individual 

Heathy Plan : 

IHP) 

- จัดทำแผนพัฒนา

สุขภาวะของ

ท้องถ่ิน/ชุมชน 

(Community 

Heathy Plan : 

CHP) 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณ ี

ศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. 

สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดู

งาน 

7. คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และการ

รายงานในช้ันเรียน 

ระหว่างท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

1.2. ประเมินจากการ

เขียนรายงานกลุ่ม เรื่อง 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีเสร้างเสรมิสุขภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเรจ็ของงานท่ี

แสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบและการ

ทำงานเป�นทีม 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรม

การเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอีย

ดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 12. มีความ

พร้อมในการ

สร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ 

ในด้านท่ีสำคัญ 

สมรรถนะรองท่ี 

12.1 มีความ

พร้อมในการ

ป้องกันและเข้าถึง

บริการเก่ียวกับ

โรค และภัย

สุขภาพท่ีสำคญั

ของเด็กและ

เยาวชน 

โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การท้อง

ไม่พร้อม  

ยาเสพตดิ 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และ

เอดส์ สภาวะอ้วน 

และสุขภาพจิต 

1.ความพร้อมใน

การป้องกันและ

เข้าถึงบริการ

เก่ียวกับโรค 

และภยัสุขภาพ 

ท่ีสำคัญของเด็ก

และเยาวชน 

 

1.อภิปราย/อธิบาย

ความพร้อมในการ

สร้างเสริมและดูแล

สุขภาวะ ในด้านท่ี

สำคัญต่อการป้องกัน

และเข้าถึงบริการ 

เก่ียวกับโรคและภัย

สุขภาพท่ีสำคญัของ

เด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การท้องไม่พร้อม  

ยาเสพตดิ โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

และเอดส์ สภาวะ

อ้วน และสุขภาพจติ 

ถูกตอ้ง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

1.อภิปราย/อธิบาย

การสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ ท่ีสำคัญ

ต่อการป้องกันและ

เข้าถึงบริการ เก่ียวกับ

โรคและภัยสุขภาพท่ี

สำคัญของเด็กและ

เยาวชน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การท้องไม่

พร้อม ยาเสพตดิ 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และเอดส์ 

สภาวะอ้วน และ

สุขภาพจิต ถูกต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  

1. ความ 

สำคัญของความ

พร้อมในการ

ป้องกันและ

เข้าถึงบริการ

เก่ียวกับโรคและ

ภัยสุขภาพท่ี

สำคัญของเด็ก

และเยาวชน  

 

- กิจกรรม

วิเคราะห์

ตนเอง 

- กิจกรรม

ศึกษา 

วิเคราะห์

กรณี

ตัวอย่าง

ด้านการ

ป้องกัน 

สร้างเสริม 

และดูแลสุข

ภาวะ 

 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณีศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และการ

รายงานในช้ันเรียน 

ระหว่างท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

1.2. ประเมินจากการ

เขียนรายงานกลุ่ม เรื่อง 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ท่ีเสร้างเสรมิสุขภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเรจ็ของงานท่ี

แสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบและการ

ทำงานเป�นทีม 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     2. การป้องกันและ

เข้าถึงบริการ 

เก่ียวกับโรคและภัย

สุขภาพท่ีสำคญัของ

เด็กและเยาวชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การท้องไม่พร้อม  

ยาเสพตดิ โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ 

และเอดส์ สภาวะ

อ้วน และสุขภาพจติ 

 

 

- ศึกษา 

สังเคราะห์

แนวคิด/วิธีการ

เก่ียวกับโรค 

และภยัสุขภาพ

ท่ีสำคัญของเด็ก

และเยาวชน

โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การ

ท้องไม่พร้อม 

ยาเสพตดิ 

โรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

และเอดส์ 

สภาวะอ้วน 

และสุขภาพจิต 

 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณีศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. คลิปวิดีโอ 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และการ

รายงานในช้ันเรียน 

ระหว่างท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

1.2. ประเมินจากการ

เขียนรายงานกลุ่ม 

เรื่อง การศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ ท่ีเสร้างเสรมิ

สุขภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเรจ็ของงาน

ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบและการ

ทำงานเป�นทีม 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนา

เพ่ือสร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 13 

 มีความรู้ 

และความ

เข้าใจใน

ความสำคญั

ของกีฬา

และ

นันทนาการ 

 

สมรรถนะรองท่ี 13.1 

อภิปราย/อธิบายและสรุป

ความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสำคัญของ

กีฬาและ นันทนาการ 

สมรรถนะย่อยท่ี 13.1.1 

อภิปราย/อธิบายและสรุป

ความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับความสำคัญ 

ทฤษฏี กระบวนการ

ประเภท กีฬาและ  

นันทนาการ 

สมรรถนะย่อยท่ี 

13.1.2 อภิปราย/อธิบาย

และสรุป ความหมาย 

พร้อมยกตัวอย่าง ” 

การมีน้ำใจเป�นนักกีฬา”  

(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) 

1. ความรู้ 

ความเข้าใจ

เก่ียวกับความ 

สำคัญ ทฤษฏี 

กระบวนการ

ประเภท กีฬา

และ  

นันทนาการ 

2.อภิปราย/

อธิบายและ

สรุป ความ 

หมาย พร้อม

ยกตัวอย่าง ”

การมีน้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รูแ้พ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย) 

 

1.อภิปราย/

อธิบายและสรุป

ความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

ความสำคญั 

ทฤษฏี 

กระบวนการ

ประเภท กีฬา

และ  

นันทนาการ 

ได้ถูกต้องไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 

1.อภิปราย/อธิบาย

และสรุปความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับ

ความสำคญั ทฤษฏี 

กระบวนการ

ประเภท กีฬาและ  

นันทนาการได้

ถูกต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

2.อภิปราย/อธิบาย

และสรุปความหมาย 

พร้อมยกตัวอย่าง  

“การมีน้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รู้แพ้  

รู้ชนะ รู้อภัย) ได้

ถูกต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

 

1.ความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

ความสำคญัของ

กีฬาและ 

นันทนาการ 

ความสำคญั 

ทฤษฏีกระบวน 

การประเภท 

กีฬาและ  

นันทนาการ 

รวมถึงตวัอย่าง 

”การมีน้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย) 

1.ศึกษา 

สังเคราะห์

แนวคิดเก่ียวกับ

ความสำคญั

ของกีฬาและ 

นันทนาการ 

ความสำคญั 

ทฤษฏี 

กระบวนการ

ประเภท กีฬา

และ  

นันทนาการ 

รวมถึงตวัอย่าง 

”การมีน้ำใจ

เป�นนักกีฬา” 

(รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภัย) 

 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณีศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และการ

รายงานในช้ันเรียน 

ระหว่างท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

1.2. ประเมินจากการ

เขียนรายงานกลุ่ม 

เรื่อง การศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ ท่ีเสร้างเสรมิ

สุขภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเรจ็ของงาน

ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบและการ

ทำงานเป�นทีม 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนา

เพ่ือสร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 14  

มีความ 

สามารถ 

ในการ

ออกแบบ

และจัด

กิจกรรม

กีฬาและ

นันทนาการ

ในการ

จัดการ

เรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 14.1  

มีความสามารถในการ

ออกแบบและจัดกิจกรรม

กีฬาและ นันทนาการใน

สถานศึกษาและชุมชน  

สมรรถนะรองท่ี 14.2  

มีความสามารถในการ 

ปรับใช้ ”การมีน้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภัย) ในชีวิตประจำวัน 

1. ความ 

สามารถในการ

ออกแบบและ

จัดกิจกรรม

กีฬาและ 

นันทนาการใน

สถานศึกษา

และชุมชน  

2. ความ 

สามารถในการ

ปรับใช้ “การมี

น้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย) 

ในชีวิต 

ประจำวัน 

1.. อภิปราย/

อธิบายเก่ียวกับ

ความสามารถใน

การออกแบบ

และจัดกิจกรรม

กีฬาและ

นันทนาการ 

ในการจัดการ

เรียนรูไ้ด ้

ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 

1.อภิปราย/อธิบาย

ความสามารถในการ

ออกแบบและจัด

กิจกรรมกีฬาและ 

นันทนาการใน

สถานศึกษาและ

ชุมชน ได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 81 

2. อภิปราย/อธิบาย 

ความสามารถในการ

ปรับใช้ ”การมีน้ำใจ

เป�นนักกีฬา”  

(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) 

ในชีวิตประจำวัน  

ได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 81 

1.การออกแบบ

และจัดกิจกรรม

กีฬาและ 

นันทนาการใน

สถานศึกษาและ

ชุมชน  

2.การปรับใช้  

“การมีน้ำใจเป�น

นักกีฬา” (รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย)  

ในชีวิตประจำวัน 

ความสามารถ

ในการ

ออกแบบและ

จัดกิจกรรม

กีฬาและ 

นันทนาการใน

สถานศึกษา

และชุมชน  

สมรรถนะรองที

14.2 มีความ 

สามารถในการ

ปรับใช้ “การมี

น้ำใจเป�น

นักกีฬา”  

(รู้แพ้ รู้ชนะ  

รู้อภัย) ในชีวิต 

ประจำวัน 

1. สื่อบุคคล 

2. กรณีศึกษา 

3. โรงเรียน 

4. ชุมชน 

5. สถานการณ์

จริง 

6. ศึกษาดูงาน 

7. คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และการ

รายงานในช้ันเรียน 

ระหว่างท่ีมีการจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

1.2. ประเมินจากการ

เขียนรายงานกลุ่ม 

เรื่อง การศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ ท่ีเสร้างเสรมิ

สุขภาวะ 

1.3. ประเมินจาก

กระบวนการทำงาน

และผลสำเรจ็ของงาน

ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบและการ

ทำงานเป�นทีม 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนา

เพ่ือสร้างสรรค ์
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วิชา     ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ (21st Century Skills for Living and Occupations) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0003311 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21   

  Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating application for important skills development 

for life and careers in 21st century effectively 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 15 อธิบาย

แนวคิดของ

ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และแนวคิด

ของทักษะ 

5Cs ได ้

สมรรถนะรองท่ี 

15.1 ศึกษาแนวคิด 

ของทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

สมรรถนะย่อยท่ี 

15.1. 1 บอก

แนวคิดของทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

ได ้

สมรรถนะย่อยท่ี 

15.1. 2 

ยกตัวอย่างการนำ

ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 ไปใช้ในชีวิต 

ประจำวันได ้

 

1.บอกแนวคิด 

ของทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และยกตัวอย่าง

การนำทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

ไปใช้ในชีวิต 

ประจำวันได ้

 

1.สามารถอธิบาย

แนวคิดของทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

และแนวคิดของ

ทักษะ  

5Cs โดยไดร้ะดับ

คะแนนร้อยละ 

80 ข้ึนไป แปลว่า 

ผ่าน 

(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด ของ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ได้โดยระดับคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

แปลว่า ผ่าน 

(Rubric score) 

2. ยกตัวอย่างการนำ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้ ไดอ้ย่างน้อย 1

ตัวอย่างต่อ 1 ทักษะ 

1. สังคมโลก และ

สังคมไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. บุคคลใน

ศตวรรษท่ี 21 

3. ทักษะท่ีสำคัญ

ในศตวรรษท่ี 21 

4. ตัวอย่างของการ

ดำเนินชีวิตโดย

ประยุกต์ใช้ทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 

1. การเรียนรู้

แบบสืบเสาะ 

(Enquiry-based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป�นฐาน 

(Brain - based 

learning) 

3. การเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

1. บทความการ

เปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 

2. วิดีโอการ

เปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 

3. ใบความรู้  

4. เว็บไซต์ท่ี

เก่ียวข้อง 

5. ผู้รู้ หรือ

วิทยากรด้าน

ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

1. วัดจากการบอก

แนวคิด ของทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

ได้โดยระดับ

คะแนนร้อยละ 80 

ข้ึนไป แปลว่า 

ผ่าน (Rubric 

score) 

2. วัดจากการ

ยกตัวอย่างการนำ

ทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

ได้อย่างน้อย 1

ตัวอย่างต่อ 1 

ทักษะ แปลว่า 

ผ่าน 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion 

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

15.2. ศึกษาแนวคิด

ของทักษะ 5Cs 

สมรรถนะย่อยท่ี 

15.2.1 บอก

แนวคิดของแนวคิด

ของทักษะ 5Cs ได้ 

สมรรถนะย่อยท่ี 

15.2.2. ยกตัวอย่าง

การนำทักษะ 5Cs 

ไปใช้ในชีวิต 

ประจำวันได ้

1.บอกแนวคิด 

ของแนวคิดของ

ทักษะ 5Cs 

และยกตัวอย่าง

การนำทักษะ 

5Cs ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวัน

ได ้

 

สามารถอธิบาย

แนวคิดของทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

และแนวคิดของ

ทักษะ 5Cs  

โดยได้ระดับ

คะแนนร้อยละ 

80 ข้ึนไป  

แปลว่า ผ่าน 

(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด ของ

ทักษะ 5Cs โดยได้

ระดับคะแนนร้อยละ 

80 ข้ึนไป แปลว่า ผ่าน 

(Rubric score) 

2. ยกตัวอย่างการนำ

ทักษะทักษะ 5Cs ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

ได้อย่างน้อย 1ตัวอย่าง

ต่อ 1 ทักษะ 

 

1. แนวคิดของ

ทักษะ 5Cs 

C1: Creativity 

and Innovation 

ความคิดสร้าง 

สรรค์สร้างได้จาก

การฝ�กให้แก้ป�ญหา 

คิดเป�นระบบ และ

ลองทำสิ่งใหม่ๆ  

คิดนอกกรอบ  

มีกระบวนคดิเป�ด

กว้าง ต่อยอด

ไอเดียใหเ้กิดเป�น

รูปธรรม ซึ่งทักษะ

น้ีมีความจำเป�น

อย่างมากในโลก

อนาคต  

1. การเรียนรู้

แบบสืบเสาะ 

(Enquiry-based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป�นฐาน 

(Brain - based 

learning) 

3. การเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

1. บทความ

เก่ียวกับทักษะ 

5Cs 

2. วิดีโอตัวอย่าง

โรงเรียนท่ีใช้ 

5Cs ในการเรยีน

การสอน 

1. ผู้รู้ หรือ

วิทยากรด้าน

ทักษะ 5Cs 

1. วัดจากการบอก

แนวคิด ของทักษะ 

5Cs โดยไดร้ะดับ

คะแนนร้อยละ 80 

ข้ึนไป แปลว่า 

ผ่าน (Rubric 

score) 

2. วัดจากการ

ยกตัวอย่างการนำ

ทักษะทักษะ 5Cs 

ไปใช้ในชีวิต 

ประจำวันได ้

ได้อย่างน้อย  

1 ตัวอย่างต่อ 1 

ทักษะ ถือว่า ผ่าน 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ ประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     C2: Critical Thinking and 

Problem Solving 

คิดวิเคราะห์ แยกออกว่าอะไรคือ

ความคิดเห็น อะไรคือข้อเท็จจริง 

มีวิจารณญาณ แก้ป�ญหาได้ ช่าง

สังเกต ต้ังคำถาม อธิบายเหตุและ

ผลตามสถานการณ์และมุมมองท่ี

หลากหลาย และรู้จักประยุกต์วิธี

แก้ป�ญหามาใช้กับเรื่องใหม่ได้  

C3: Communication 

ส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม มี

ทักษะการพูด เขียน และส่ือภาษา

กายได้ตรง รับข้อมูลและตีความได้

ถูกต้อง นำเสนอต่อหน้าผู้คนได้

ชัดเจน ปรับใช้ส่ือและเทคโนโลยี

ได้เหมาะกับวัตถุประสงค์ และ

ส่ือสารได้ในทุกสถานการณ์ท่ี

แตกต่าง 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือ

ย่อยและ

เกณฑ์การ

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     C 4: Collaboration 

ทำงานเป�น teamwork 

ปรับตัวกับการทำงานใน

สถานการณ์หรือทีมท่ี

แตกต่างได้ ยอมรับ

ความสามารถและ 

ความแตกต่างของผู้อ่ืน 

มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม และร่วม

ทำงานกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรคไ์ด ้

C 5 : Contemplate 

การใคร่ครวญอย่าง

ลึกซึ้งด้วยสติป�ญญา 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 16 พัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญ

ตามแนวคิด

ทฤษฎีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 

21 และทักษะ

5Cs เพ่ือการ

ดำเนินชีวิต

และการ

ทำงานอย่าง 

มีคุณภาพ 

สมรรถนะรองท่ี 16.1 

เรียนรู้ และพัฒนา

ทักษะท่ีสำคัญตาม

แนวคิดทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะ 5Cs 

สมรรถนะย่อยท่ี 

16.1.1 บูรณาการ

การนำแนวคิดจาก

ทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะ 5Cs มาพัฒนา

ประยุกต์ใช้กับตนเอง

เพ่ือการดำเนินชีวิต 

และการทำงานอย่าง

มีคุณภาพ 

 

 

บูรณาการการ

นำแนวคิดจาก

ทฤษฎีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 

21 และทักษะ 

5Cs มาพัฒนา

ประยุกต์ใช้กับ

ตนเองเพ่ือการ

ดำเนินชีวิต 

และการ

ทำงานอย่าง 

มีคุณภาพ 

 

พัฒนาทักษะท่ี

สำคัญตามแนวคดิ

ทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะ5Cs เพ่ือการ

ดำเนินชีวิตและการ

ทำงานอย่างมี

คุณภาพ โดยการ 

บูรณาการทักษะ

อย่างน้อย 2 ทักษะ 

แปลว่า ผ่านเกณฑ ์

1. บูรณาการการ

นำแนวคิดจาก

ทฤษฎีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

และทักษะ 5Cs 

มาพัฒนา

ประยุกต์ใช้กับ

ตนเองเพ่ือการ

ดำเนินชีวิต และ

การทำงานอย่าง 

มีคุณภาพ 

อย่างน้อย 2 

ทักษะ 

1. ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

2. ทักษะ 5Cs 

 3. การพัฒนา

ตนเอง 

1. การเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานเป�น

ฐาน (Project – 

based learning) 

2. การเรียนรู้แบบ

สร้างสรรคเ์ป�น

ฐาน (Creativity 

–based 

learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

(Problem - 

based learning) 

สื่อ 

1. บทความ 

2. วิดีโอ  

แหล่งเรียนรู้ 

1. ผู้รู้ หรือวิทยากร

ด้านทักษะ 5Cs 

2. ชุมชน หรือ

สถานศึกษาท่ี

นักศึกษาสนใจใน

การทำโครงการ 

3. เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง 

การวัดผลและ 

การประเมินผล 

บูรณาการการนำ

แนวคิดจากทฤษฎี

ทักษะในศตวรรษท่ี 

21 และทักษะ 5Cs 

มาพัฒนา

ประยุกต์ใช้กับ

ตนเองเพ่ือการ

ดำเนินชีวิต และการ

ทำงานอย่างมี

คุณภาพอย่างน้อย 

2 ทักษะ ถือว่า ผ่าน 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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วิชา     การใช้ภาษาอังกฤษและส่ือสาร   (English Usage for Communication) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0001105 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนำเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อ

หัวข้อเหล่านั้น และถามความคิดเห็นของผู้อ่ืน เขียนเก่ียวกับหัวข้อท่ีคุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝ�น และเขียนจดหมาย

ท่ีเป�นรูปแบบมาตรฐานเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ  

   Use listening skill to understand information related to daily life, education, and lecture. Listen and take note with 

standard English. Talk about personal interests or familiar topics, give suggestions and reasons, deal with service problems, talk about 

unexpected incident or accidents, describe experience, auguring with reasons, make a presentation connecting with familiar situations 

and summaries the information. Use reading comprehension techniques to find main idea and support details or related information. 

Write a report about familiar topics on experience, situations, thoughts, ideas, and expectations. Write letters with standard formats 

related to interesting topics in order to develop listening, speaking, reading, and writing which are needed for communication 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 ทักษะ

การฟ�ง 

สมรรถนะรองท่ี 1.1 

overall listening 

comprehension 

สมรรถนะรองท่ี 

1.1.3 สามารถ

เข้าใจข้อมูลใน

ชีวิตประจำวัน

การศึกษา  

บทสนทนา รายการ

โทรทัศน์แยก

ประเด็นการ

อภิปรายท่ีคุ้นเคย

และชัดเจน  

 

1. can 

understand 

the main 

points of clear 

standard 

speech on 

familiar 

matters 

regularly 

encountered  

2. can 

understand 

the main 

point of many 

radio or TV 

programmes   

1. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

การฟ�งร้อยละ 80 

2. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตาม

ระดับ B1+ 

อ้างอิงตาม 

กรอบ CEFR

โดยประมาณ 

2,750-3,350 คำ 

2. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

ปฏิบัติด้านภาษา

ร้อยละ 80 

-. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

 

 

ขอบเขตเน้ือหา 

- work, school, leisure, 

films, music, radio or 

TV programmes, 

current affairs or topics 

of personal or 

professional interest, 

speech 

Vocabulary 

- daily activities 

- education 

- entertainment 

- factual report and 

announcement  

Functions/notions 

- Identifying the topic 

and main point  

- Identifying factual report 

and announcement   

การจัดการเรียนรู้

ในชั้นเรียน  

ร้อยละ 70 

ยกตัวอยา่ง 

แสดงบทบาทสมมติ 

อภิปราย ฝ�กปฏิบัติ

กับสถานการณ์จริง 

การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – 

based learning) 

การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไมผ่่าน

การประเมินความ

สมรรถนะ จะมี

การให้คำปรึกษา

และศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

1.1.4 สามารถ

เข้าใจคำบรรยาย

หรือพูดคุยใน

สาขาวิชาของตัวเอง

ข้อมูลในประกาศ

และข้อความท่ีเป�น

ข้อเท็จจริงท่ีบันทึก

ไว้เมื่อผู้พูดพูดด้วย

ภาษาท่ีมาตรฐาน

และชัดเจน 

   โครงสร้างไวยากรณ์ 

present continuous 

tense  

present perfect tense 

past simple tense 

past continuous tense 

past perfect tense 

future simple tense 

future continuous 

conditionals 

second and third 

conditional 

Modals: Possibility 

Modals: Obligation & 

Necessity 

Modals: Past 

Collocation of adjectives  

Adverbial phrases of 

time   

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์  

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 ทักษะ

การพูด 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 

Spoken 

Interaction 

สมรรถนะย่อยท่ี 

2.1.5 สนทนาหัวข้อ

ท่ีคุ้นเคยหรือท่ี

สนใจ และอภปิราย

แสดงความคดิเห็น

ตอบสนอง ต่อ

ข้อเสนอแนะ ความ

คิดเห็น ทัศนคติ 

และความรู้สึก 

สมรรถนะย่อยท่ี 

2.1.6 ให้คำแนะนำ 

และให้เหตุผล

สนับสนุน 

 

Spoken 

Interaction 

1.can deal 

with most 

situations 

likely to arise 

whilst 

travelling in 

an area where 

the language 

is spoken 

2.can enter 

unprepared 

into 

conversation 

on topics that 

are familiar  

 

1. ผ่านการประเมิน

ทักษะการพูดร้อยละ 

80 

2. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

B1+ อ้างอิงตาม

กรอบ CEFR

โดยประมาณ 

2,750-3,350 คำ 

2. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

ปฏิบัติด้านภาษา

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

ขอบเขตเน้ือหา 

- personal interest 

or familiar topics 

- discussion 

- response to 

suggestions  

- reasons to 

support the 

responses  

- service problems   

- unexpected 

incident or 

accidents 

- feelings 

- auguring with 

reasons 

- presentation 

and summarizing  

Vocabulary 

การจัดการ

เรียนรู้ในช้ัน

เรียน ร้อยละ 

70 

ยกตัวอย่าง 

แสดงบทบาท

สมมต ิ

การอภิปราย 

การนำเสนอ 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์

จริง 

การเรยีนรู้

สถานการณ์

เป�นฐาน 

(Situation – 

based 

learning) 

Workbook/text 

book 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไมผ่่าน

การประเมินความ

สมรรถนะ จะมี

การให้คำปรึกษา

และศึกษาเพ่ิมเตมิ 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 114 

สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 2.1.7 

ร้องทุกข์จากป�ญหาท่ีเกิด

จากร้านค้าหรือโรงแรม 

สมรรถนะรองท่ี 2.2 

Spoken Production 

สมรรถนะย่อยท่ี 2.2.6 

บรรยายเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยบังเอิญหรือ

อุบัติเหตุ ได้อย่างชัดเจน

ตรงประเด็น 

สมรรถนะรองท่ี 2.2.7 

แสดงความรู้สึกเก่ียวกับ

ประสบการณ์ของตนเอง

และอธิบายความรูส้ึกได ้

 

 

Spoken 

Production 

3.can write 

personal 

letters 

describing 

experiences 

and 

impressions  

 

  family, hobbies, work, 

travel, current events 

description, feelings 

Functions/notions 

- giving opinions 

- talking about personal 

interest or familiar topics 

- discussion 

- giving response to 

suggestions 

- giving reasons to 

support the responses  

- making complaint on 

the service problems   

- talking about 

unexpected incident or 

accidents 

- describing feelings 

- auguring with reasons 

การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรยีนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์  

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.2.8 โต้แย้งอย่าง 

มีเหตผุล 

สมรรถนะรองท่ี 

2.2.9 นำเสนอ

ผลงานและตอบ

คำถามได ้

สมรรถนะรองท่ี 

2.2.1 สรุปข้อมูล

เรื่องใกล้ตัวและ

นำเสนอต่อคนอ่ืน

ได ้

 

 

 

 

 

   - presentation and 

summarizing  

โครงสร้างไวยากรณ ์

Second and third 

conditional 

Phrasal Verbs 

Extended phrasal 

Verbs Passives 

Reported speech (range 

of tenses) 

Modals: deduction 

Possibility 

Modals: advice & criticism   

Modals: Past 

Collocation of adjectives 

Adverbial phrases of time, 

place and frequency 

including word order 

Causative forms 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 ทักษะ

การอ่าน 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 

Overall reading 

comprehension 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

3.1.2 สามารถ

เข้าใจประเด็นหลัก

ในบทอ่านท่ีสนใจ 

วิชาชีพคำแนะนำท่ี

ชัดเจนจากฉลาก

หรือคู่มือ สรุป

ประเด็นข้อโต้แย้ง 

สมรรถนะย่อยท่ี 

3.1.4 สามารถอ่าน

เร็วๆ แล้วระบุ

ข้อมูลจากสื่อชนิด

ต่างๆ 

 

1. can 

understand 

texts that 

consist mainly 

of high 

frequency 

everyday or 

job-related 

language 

2. can 

understand 

the 

description of 

events, 

feelings and 

wishes in 

personal 

letters  

1. ผ่านการประเมิน

ทักษะการอ่าน 

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

B1+ อ้างอิงตาม

กรอบ CEFR

โดยประมาณ 

2,750-3,350 คำ 

2. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

ปฏิบัติด้านภาษา

ร้อยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

ขอบเขตเน้ือหา 

feelings and 

wishes in 

personal letters,  

manual and 

instruction, 

pamphlet, 

newspaper 

articles, personal 

interest, job-

related 

information 

Vocabulary 

- education 

- professional 

interest  

- label  

- news 

- current affairs  

การจัดการ

เรียนรู้ใน 

ช้ันเรียน  

ร้อยละ 70 

ยกตัวอย่าง 

แสดงบทบาท

สมมติ 

อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัต ิ

กับสถานการณ์

จริง 

การเรยีนรู้

สถานการณ์

เป�นฐาน 

(Situation – 

based 

learning) 

 

Workbook/text 

book 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไมผ่่าน

การประเมินความ

สมรรถนะ จะมี

การให้คำปรึกษา

และศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

3.1.5 สามารถอ่าน

เรื่องราวนวนิยาย

ง่ายๆ ท่ีมีโครงสร้าง

ท่ีชัดเจน เข้าใจ

ประเด็นสำคญัใน

จดหมายทางการ

สั้นๆ ท่ีเขียนไว้ 

โดยใช้พจนานุกรม

ได้บ้าง 

  

 

   - feelings 

Functions/notions 

- performing and 

giving response to 

the reading 

assignment 

- skimming  

- giving the main 

points of 

simplified novels  

การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรยีนรู้แบบ

ประสม

ประสาน 

(Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่าน

ระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     โครงสร้างไวยากรณ ์

present continuous 

tense  

present perfect 

tense 

past simple tense 

past continuous 

tense 

past perfect tense 

future simple tense 

future continuous 

conditionals 

Wishes & 

preferences 

-Question tags, 

pronouns 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกดิสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 4 ทักษะ

การเขียน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2 

Written  

Production 

สมรรถนะย่อยท่ี  

4.2.2 สามารถเขียน

และรายงาน

เก่ียวกับหัวข้อท่ี

คุ้นเคย ให้น่า

ติดตาม มีการ

เปรียบเทียบ แสดง

ความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกัน 

 

 

1.can connect 

phrases in a 

simple way in 

order to 

describe 

experiences 

and events, 

dreams, 

hopes and 

ambitions. 

2.can briefly 

give reasons 

and 

explanations 

for opinions 

and plans.  

 

1. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

การเขียน 

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการ

ประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

B1+ อ้างอิงตาม

กรอบ CEFR

โดยประมาณ 

2,750-3,350 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัติด้าน

ภาษาร้อยละ 80 

 3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตเน้ือหา 

- experiences and 

events, dreams, 

hopes and 

ambitions 

- opinions and plans 

- the plot of a book 

or film  

- personal interest 

Vocabulary 

- experiences  

- event 

- dreams 

- hopes  

- ambitions 

- opinions and plans 

- narrative and story 

elements 

 

ยกตัวอย่าง 

แสดงบทบาท

สมมต ิ

อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรยีนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation 

– based 

learning) 

การเรยีนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

 

Workbook/text 

book 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฎิบัต ิ

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ  

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไมผ่่าน

การประเมินความ

สมรรถนะ จะมี

การให้คำปรึกษา

และศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

4.2.4 เขียน

บรรยาย

ประสบการณ์ 

ความใฝ่ฝ�น 

ความรูส้ึก   

ทางจดหมาย

รูปแบบมาตรฐาน 

และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์

 

3.can narrate 

a story or 

relate the 

plot of a book 

or film and 

describe 

reactions.  

4.can write 

straightforwar

d connected 

text on topics, 

which are 

familiar, or of 

personal 

interest  

 

  โครงสร้างไวยากรณ์ 

-Present simple, 

present 

continuous and 

stative verbs 

-Relative clause 

-Past simple, past 

continuous 

-Present perfect 

simple, present 

perfect continuous 

-Past Perfect 

simple, past 

perfect continuous 

-Future simple 

-Future perfect 

simple, future 

perfect 

continuous, 

การเรยีนรู้แบบ

ประสม

ประสาน 

(Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่าน

ระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Modals: ability, permission, requests, 

offers and suggestions 

-Modals: obligations & necessity, 

prohibition, possibility, deduction, 

advice & criticism 

-The passive: tenses, gerunds, 

infinitives & modals 

-The passive: impersonal and personal 

structures 

-Conditionals: zero, first, second and 

third 

- Conditionals: mixed conditionals 

- Gerund and infinitive: ake and let 

-Comparison of adjectives and adverbs 

-Reported speech: statements, 

questions, commands & requests 

- Reported speech: reporting verbs 

-Reported speech: statements, 

questions, commands & requests 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือ

ย่อยและ

เกณฑ์การ

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ ประกอบด้วย

หัวข้อและคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Causative forms 

-Wishes & preferences 

-Question tags, pronouns 
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วิชา     สุนทรียะ (Aesthetic) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0002105 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน

งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำ

ผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ  

  Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai standard dance songs, play musical instruments, 

design and organize recreation activities, dance in Thai standard dance, design and organize performances, analyze principles of 

aesthetics in visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and principles of bulletin boards, design settings 

and stages, learning materials and portfolios, create art works, present and criticize the art works 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี17 มีทักษะ

ในการจัด

กิจกรรม

นันทนาการ 

สมรรถนะรองท่ี 

17.1 มีทักษะใน

การขับร้องเพลง 

1.รู้และเข้าใจ

เทคนิคการขับ

ร้องเพลง และ

ขับร้องเพลงไทย

สากลประเภท 

ลูกทุ่ง สตริง 

และประกอบ

กิจกรรมได้

ถูกต้องตาม

จังหวะ

ท่วงทำนอง 

และเน้ือร้อง 

1. สามารถขับร้อง

เพลงไทยสากลได ้

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2. สามารถขับ  

เล่นเครื่องดนตรี

ประกอบกิจกรรมได้

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

1. สามารถออกแบบ 

และจัดกิจกรรม

นันทนาการ

เหมาะสมกับผู้เรียน

และรูปแบบกิจกรรม

ได้อยู่ในระดับดีข้ึน

ไป 

 

1. สามารถอธิบาย

เทคนิคการขับร้อง

เพลงไทยสากล 

ประเภท ลูกทุ่ง 

สตริง และ

ประกอบกิจกรรม

ได้ถูกต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. สามารถขับร้อง

เพลงไทยสากล

ประเภท ลูกทุ่ง 

สตริง และประกอบ

กิจกรรมได้อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

1. การอ่านโน้ต

ดนตร ี

2. เทคนิคในการขับ

ร้องเพลงไทยสากล

ประเภท ลูกทุ่ง 

สตริง และประกอบ

กิจกรรม 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

3. การเรียนรู้

โดยใช้กรณ ี

ศึกษาเป�นฐาน 

(Case – 

based 

learning) 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคลต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน

จาก  

  1.1 ทดสอบความรู ้

  1.2 ทักษะปฏิบัติ

ในการขับร้องเพลง 

  1.3 ทักษะปฏิบัติ

ในการเล่นดนตร ี

  1.4 ทักษะในการ

จัดกิจกรรม

นันทนาการ 

  1.5 ทักษะในการ

รำวงในเพลง

มาตรฐาน 

   1.6 ทักษะการ

จัดการแสดง 

   1.7 ทักษะการ

สร้างสรรค์งานศลิปะ 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

      4. การเรียนรู้

เชิง

ประสบการณ์

เป�นฐาน 

(Experiential 

–based 

learning) 

5. การเรียนรู้

แบบประสม

ประสาน 

(Blended  

learning) 

 

 

 

 

 

 

  2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ 

หรือแบบประเมิน 

ใบงาน 

   2.2 แบบประเมิน 

ทักษะปฏิบัต ิ

  2.3 แบบประเมิน

ช้ินงานหรือผลงาน 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

17.2 มีทักษะใน

การเล่นเครื่อง

ดนตรีท่ีใช้ในการจัด

กิจกรรม

นันทนาการ 

1.รู้และเข้าใจใน

ประเภทของ

เครื่องดนตรีท่ีใช้

ในการจัด

กิจกรรม

นันทนาการ และ

เล่นเครื่องดนตรี

ท่ีใช้ในการ 

จัดกิจกรรม

นันทนาการ 

 1. สามารถบอก

ประเภทและ

วิธีการเล่นของ

เครื่องดนตรีท่ีใช้

ในการจัด

กิจกรรม

นันทนาการได้

ถูกต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

2. สามารถเล่น

เครื่องดนตร ี

ท่ีใช้ในการจัด

กิจกรรม

นันทนาการได ้

ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

 

1. ประเภทของ

เครื่องดนตรีท่ีใช้ใน

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

2. วิธีการเล่นเครื่อง

ดนตรีท่ีใช้ในการจัด

กิจกรรมนันทนาการ

แต่ละประเภท 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคลต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน

จาก  

  1.1 ทดสอบ

ความรู ้

  1.2 ทักษะ 

ปฏิบัติในการ 

เล่นดนตร ี

  1.3 ทักษะใน

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนา 

เพ่ือสร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

17.3 รู้และเข้าใจ 

ในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

1.รู้และเข้าใจ

ความหมาย 

แนวคิด และ

สาระสำคญัของ

นันทนาการ 

แนวใหม่ เทคนิค

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

ได้แก่ เทคนิค

การเลือกบท

เพลงประกอบ

กิจกรรม เทคนิค

การออกแบบ

กิจกรรม และ

เทคนิคการเลือก

และนำไปใช้ ใน

การรวมบทเพลง

และกิจกรรม 

 1. สามารถ

อธิบาย

ความหมาย 

แนวคิด และ

ของนันทนาการ

แนวใหม ่และ

เทคนิคการ 

จัดกิจกรรมได้

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

 

1. ความหมาย 

แนวคิด และ

สาระสำคญัของ

นันทนาการแนวใหม่  

2. เทคนิคการจัด

กิจกรรมนันทนาการ 

ได้แก่  

  2.1เทคนิคการ

เลือกบทเพลง

ประกอบกิจกรรม  

 2.2เทคนิคการ

ออกแบบกิจกรรม     

  2.3เทคนิคการ

นำไปใช้ในการรวม

บทเพลงและ

กิจกรรม 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคลต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู ้

  1.2 ทักษะปฏิบัติใน

การเลือกบทเพลง

เหมาะสมกับกิจกรรม 

  1.3 ทักษะในการ

จัดกิจกรรม

นันทนาการ 

2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ 

หรือแบบประเมินใบ

งาน 

   2.2 แบบประเมิน 

ทักษะปฏิบัต ิ

  2.3 แบบประเมิน

ช้ินงานหรือผลงาน 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะ

รองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือย่อย

และเกณฑ์

การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 18 

มีทักษะใน

การแสดง

นาฏศิลป์ 

สมรรถนะ

รองท่ี 18.1 

รู้และเข้าใจ

ในท่ารำวงใน

เพลง

มาตรฐาน 

1.รู้และเข้าใจในท่า

รำวงในเพลง

มาตรฐาน 10 เพลง 

ประกอบด้วย  

- เพลงงามแสง

เดือน (ใช้ท่ารำ  

ท่าสอดสร้อยมาลา) 

- เพลงชาวไทย  

(ใช้ท่ารำ ท่าชัก

แป้งผัดหน้า) 

- เพลงรำซิมารำ 

(ใช้ท่ารำ ท่ารำ

ส่าย) 

 - เพลงคืนเดือน

หงาย (ใช้ท่ารำท่า

สอดสร้อยมาลา

แปลง) 

 

1. สามารถรำ

วงในเพลง

มาตรฐาน  

10 ท่า ได้อยู่

ในระดับ 

ดีข้ึนไป 

2. สามารถ

ออกแบบและ

จัดการแสดง

ได้อยู่ในระดับ

ดีข้ึนไป 

1. สามารถ

บอกท่ารำวง

ในเพลง

มาตรฐาน 

แต่ละท่าได้

ถูกตอ้ง 

อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

 

1. เน้ือเพลงรำวง

มาตรฐาน  10 เพลง 

2. ท่ารำวงในเพลง

มาตรฐาน 10 เพลง

ประกอบด้วย  

- เพลงงามแสงเดือน (ใช้

ท่ารำ ท่าสอดสร้อยมาลา) 

- เพลงชาวไทย  

(ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้งผัด

หน้า) 

- เพลงรำซิมารำ  

(ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย) 

- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้

ท่ารำท่าสอดสร้อยมาลา

แปลง) 

- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 

(ใช้ท่ารำ ท่าแขกเต้าเข้า

รัง และท่าผาลาเพียง

ไหล่) 

1. การเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู้ท่ารำวง 

  1.2 ทักษะปฏิบัติในการเลือกเพลง 

รำวง 

  1.3 ทักษะปฏิบัติในการรำวง 

  1.4 ทักษะในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

  1.5 ทักษะในการรำวงในเพลง

มาตรฐาน 

   1.6 ทักษะการจัดการแสดง 

   1.7 ทักษะการสร้างสรรค์งานศลิปะ 

2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมิน

ใบงาน 

   2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัต ิ

    2.3 แบบประเมินช้ินงานหรือผลงาน 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion การ

สนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือย่อย

และเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

  - เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ท่ารำ 

ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียง

ไหล่ ) 

- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ 

ท่ารำยั่ว) 

- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า

พรหมสีห่น้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  (ใช้ท่ารำ 

ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์

ทรงกลด ) 

- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำ

ชะนีร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ) 

- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่าย

หญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้

ท่ารำจันทร์ทรงกลด 

เท่ียวท่ีสอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่

แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว ) 

 

  - เพลง ดอกไม้ของชาติ 

(ใช้ท่ารำ ท่ารำยั่ว) 

- เพลงหญิงไทยใจงาม  

(ใช้ท่ารำท่าพรหมส่ีหน้า 

และท่ายูงฟ้อนหาง) 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  

(ใช้ท่ารำ ท่าช้างประสาน

งา และท่าจันทร์ทรงกลด) 

- เพลงยอดชายใจหาญ  

(ใช้ท่ารำชะนีร่ายไม้ และ

ท่าจ่อเพลิงกาฬ) 

- เพลงบูชานักรบ  

( เท่ียวแรก ฝ่ายหญิงใช้

ท่ารำขัดจางนาง  

ฝ่ายชายใช้ท่ารำจันทร์

ทรงกลด เท่ียวท่ีสอง ฝ่าย

หญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว 

ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอ

แกว้ ) 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือย่อย

และเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ

สะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผล

และพัฒนา) 

 สมรรถนะรอง

ท่ี 18.2  

มีทักษะในการ

ปฏิบัติเพลงรำ

วงมาตรฐาน 

1.ปฏิบัติการรำวง

ในเพลงมาตรฐาน 

10 เพลง 

ประกอบด้วย  

- เพลงงามแสง

เดือน (ใช้ท่ารำ  

ท่าสอดสร้อยมาลา) 

- เพลงชาวไทย  

(ใช้ท่ารำ ท่าชัก

แป้งผัดหน้า) 

- เพลงรำซิมารำ 

(ใช้ท่ารำ ท่ารำ

ส่าย) 

- เพลงคืนเดือน

หงาย (ใช้ท่ารำท่า

สอดสร้อยมาลา

แปลง) 

 

 1.สามารถรำ

วงในเพลง

มาตรฐานท้ัง 

10 เพลง  

ได้อยู่ในระดับ

ดีข้ึนไป 

ท่ารำวงในเพลง

มาตรฐาน 10 เพลง

ประกอบด้วย  

- เพลงงามแสงเดือน 

(ใช้ท่ารำ ท่าสอด

สร้อยมาลา) 

- เพลงชาวไทย  

(ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้ง

ผัดหน้า) 

- เพลงรำซิมารำ  

(ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย) 

- เพลงคืนเดือน

หงาย (ใช้ท่ารำท่า

สอดสร้อยมาลา

แปลง) 

 

1. การเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู้ท่ารำวง 

  1.2 ทักษะปฏิบัติในการเลือกเพลงรำวง 

  1.3 ทักษะปฏิบัติในการรำวง 

  1.4 ทักษะในการจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

   1.5 ทักษะในการรำวงในเพลง

มาตรฐาน 

   1.6 ทักษะการจัดการแสดง 

   1.7 ทักษะการสร้างสรรค์งานศลิปะ 

2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมินใบ

งาน 

   2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัต ิ

    2.3 แบบประเมินช้ินงานหรือผลงาน 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion การ

สนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองและย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้

ของ

สมรรถนะ

รองหรือ

ย่อยและ

เกณฑ์การ

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

  - เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ท่ารำ 

ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียง

ไหล่ ) 

- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ  

ท่ารำยั่ว) 

- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า

พรหมสีห่น้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  (ใช้ท่ารำ 

ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร ์

ทรงกลด ) 

- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำ

ชะนีร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ) 

- เพลงบูชานักรบ (เท่ียวแรก  

ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชาย

ใช้ท่ารำจันทร์ทรงกลด เท่ียวท่ีสอง  

ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว ฝ่ายชาย

ใช้ท่ารำท่าขอแก้ว) 

  - เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ท่ารำ  

ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียง

ไหล)่ 

- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ  

ท่ารำยั่ว) 

- เพลงหญิงไทยใจงาม  (ใช้ท่ารำท่า

พรหมสีห่น้า และท่ายูงฟ้อนหาง) 

- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า  (ใช้ท่ารำ  

ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร ์

ทรงกลด ) 

- เพลงยอดชายใจหาญ  (ใช้ท่ารำชะนี

ร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ) 

- เพลงบูชานักรบ ( เท่ียวแรก ฝ่ายหญิง

ใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำ

จันทร์ทรงกลด 

เท่ียวท่ีสอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าลอ่แก้ว 

ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว ) 

 1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ

รองและย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้

ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะ

รองท่ี 18.3 

รู้และเข้าใจ

ในการจัด 

การแสดง 

สมรรถนะ

รองท่ี 18.4 

มีทักษะใน

การจัดการ

แสดง 

1.รู้และเข้าใจ

หลักการแสดง

เบ้ืองต้นเรื่อง  

องค์ประกอบ

การแสดง

หลักการจดั 

การแสดง 

1.ออกแบบ

องค์ประกอบใน

การแสดง และ

จัดการแสดง 

 1.สามารถ

อธิบายหลักการ

แสดงเบ้ืองต้นได้

ถูกต้องอย่าง 

น้อยร้อยละ 80 

1.สามารถ

ออกแบบและ

จัดการแสดงได้

อยู่ในระดับดี  

ข้ึนไป 

1. องค์ประกอบ

การแสดง 

2. หลักการ

จัดการแสดง 

1. องค์ประกอบ

ในการแสดง 

2. การจัดการ

แสดง 

1. การเรียนรู้

แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู้หลักการแสดง 

  1.2 ทักษะปฏิบัติในการอธิบายและปฏิบัติการ

แสดง 

  2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมินใบงาน 

   2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัต ิ

    2.3 แบบประเมินช้ินงานหรือผลงาน 

  1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก  

   1.1 ทดสอบความรู้หลักการแสดง 

   1.2 ทักษะปฏบัิติในการออกแบบการแสดง 

  2. เครื่องมือ  มีดังน้ี 

   2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมินใบงาน 

   2.2 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 

   2.3 แบบประเมินช้ินงานหรือผลงาน 

 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion การ

สนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 19 

มีทักษะ

การใช้

ประยุกต์ใช้

ศิลปะ

ส่งเสริม

พัฒนาและ

การเรยีนรู้

ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี

19.1 รู้และเข้าใจ

ในหลักทาง 

สุนทรียศาสตร ์

ในงานทัศนศิลป์ 

1.อธิบาย

ความหมายและ

ความสำคญัของ

สุนทรียศาสตร์

และสุนทรียภาพ 

หลักทาง

สุนทรียศาสตร์

และสุนทรียภาพ 

และวิภาควิจารณ์

ความงามใน

สุนทรียศาสตร ์

 1. สามารถ

อธิบายหลักการ

ทางสุนทรีย 

ศาสตร์ได ้

อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

2. สามารถ

อธิบายหลักการ

ทางสุนทรียภาพ

ได้อย่างน้อย 

ร้อยละ 80  

3. สามารถวิจารณ์

ความงามใน

สุนทรียศาสตร์ได้

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

 

1. ความหมายและ

ความสำคญัของ

สุนทรียศาสตร์และ

สุนทรียภาพ 

2. หลักการทาง

สุนทรียศาสตร ์

3. หลักการทาง

สุนทรียภาพ 

4. หลักการวิภาค

วิจารณ์ความงาม 

ในสุนทรียศาสตร ์

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคลต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน

จาก  

  1.1 ทดสอบ

ความรู ้

  1.2 ทักษะ

ปฏิบัติในการ

อธิบายความงาม

ทางสุนทรียศาสตร ์

  1.3 ทักษะ

ปฏิบัติในการ

วิจารณ์ความงาม

สุนทรียดนตร ี

  1.4 ทักษะใน

การจัดกิจกรรม

นันทนาการ 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี

19.2 สามารถ

สร้างสรรคผ์ลงาน

โดยใช้หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อยท่ี

19.2.1 รู้และเข้าใจ

หลักการทาง 

ทัศนธาตุ 

สมรรถนะย่อยท่ี

19.2.2 สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการทาง 

ทัศนธาตุ 

 

 

 

1.องค์ประกอบ

ของทัศนธาตุ  

ท่ีประกอบด้วย 

จุด เส้น รปูร่าง

และรูปทรง 

น้ำหนักอ่อน-แก่ 

สี บริเวณท่ีว่าง

และลักษณะผิว 

1.สร้างสรรค์

ผลงานศลิปะ

ประเภทต่างๆ 

โดยใช้หลักการ

ทางทัศนธาตุ 

 1.สามารถอธิบาย

องค์ประกอบ 

ของทัศนธาตุได้

ถูกต้องอย่างน้อย

ร้อยละ 80 

1.สามารถสร้าง 

สรรค์ผลงานโดย 

ใช้หลักทัศธาตุได้

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

1. องค์ประกอบของ

ทัศนธาตุ 

2. หลักการทาง 

ทัศนธาตุ 

แนวทางการ

สร้างสรรคผ์ลงาน

โดยใช้หลักการทาง

ทัศนธาตุ 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู ้

  1.2 ทักษะปฏิบัติใน

การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะตามหลัก 

ทัศนธาตุ 

  1.3 ทักษะปฏิบัติใน

การวิจารณ์งาน

สร้างสรรคต์ามหลัก

ทัศนธาตุ 

  1.4 ทักษะในการจัด

กิจกรรมผลงานศลิปะ

ตามหลักทัศนธาต ุ

 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี

19.3 สามารถ

สร้างสรรคผ์ลงาน

โดยใช้หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์ 

สมรรถนะย่อยท่ี 

19.3.1 รู้และเข้าใจ

หลักการจดั

องค์ประกอบศิลป์ 

1.องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้าน 

เอกภาพ (Unity) 

ความสมดุล 

หรือดุลยภาพ 

(Balance) 

สัดส่วน 

(Proportion) 

จุดเด่น 

(dominance) 

จุดเด่นหรือ 

จุดสนใจ  

ความกลมกลืน 

(harmony) 

และความขัดแย้ง 

(Contrast) 

 

 1.สามารถอธิบาย

องค์ประกอบศิลป์

ได้ถูกต้อง 

อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

1. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้านเอกภาพ 

2. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้าน 

ดุลยภาพ 

3. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้านสัดส่วน 

4. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้านจดุเด่น 

5. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้านความ

กลมกลืน 

6. องค์ประกอบ

ศิลป์ในด้านความ

ขัดแย้ง 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู ้

  1.2 ทักษะปฏิบัติใน

การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะตามหลัก 

ดุลยภาพ 

  1.3 ทักษะปฏิบัติ 

ในการวิจารณ์งาน

สร้างสรรคต์ามหลัก

ดุลยภาพ 

  1.4 ทักษะในการจัด

กิจกรรมผลงานศลิปะ

ตามหลักดุลยภาพ 

 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะย่อยท่ี 

19.3.2 สร้างสรรค์

ผลงานโดยใช้

หลักการจดั

องค์ประกอบศิลป์ 

1.สร้างสรรค์

ผลงานศลิปะ

ประเภทต่างๆ 

โดยใช้หลักการ

จัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 

 1.สามารถ

สร้างสรรคผ์ลงาน

โดยใช้หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์

ได้อยู่ในระดับ 

ดีข้ึนไป 

1.แนวทางการ

สร้างสรรคผ์ลงาน

โดยใช้หลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์ 

1. การเรียนรู้

แบบสร้าง 

สรรค์เป�นฐาน 

(Creativity –

based 

learning) 

2. การเรียนรู้

โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน 

(Project – 

based 

learning) 

 

1. Internet  

2. วีดิทัศน์ 

3. ช้ินผลงาน  

4. บุคคล

ต้นแบบ 

(ปราชญ์) 

 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจาก  

  1.1 ทดสอบความรู ้

  1.2 ทักษะปฏิบัติใน

การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะตามหลักการจดั

องค์ประกอบ 

  1.3 ทักษะปฏิบัติใน

การวิจารณ์งาน

สร้างสรรคต์าม

หลักการจดัอง5

ประกอบ 

  1.4 ทักษะในการจัด

กิจกรรมผลงานศลิปะ

ตามหลักการจดั

องค์ประกอบ 

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค์ 
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วิชา    ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (The King Wisdom for Local Development) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0002324 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด

การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป�นรูปธรรม และ

ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย  

   Apply the royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable development in their daily lives, study 

concepts and principles of the royal projects, as well as analyze the intelligent learning approach for pilot community development 

based on the king wisdom and the integrated participation with related sectors 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 20 

อธิบาย

แนวคิด 

และหลัก 

การของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ 

สมรรถนะรอง

ท่ี 20.1 ศึกษา

แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

1. บอกแนวคิดและ

หลักการของโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ  

2. บอกสถานท่ีตั้ง 

ของโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริในพ้ืนท่ี 

หรือพ้ีนท่ีใกล้เคียงได ้

3. สืบค้นข้อมูลตา่งๆ 

จากตำรา งานวิจัย 

เครื่องมือ แหล่งเรียนรู้ 

และการลงพ้ืนท่ีชุมชน

ได้อย่างหลากหลาย 

1.สามารถ

อธิบายแนวคิด 

และหลักการ

ของโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

โดยระดับ

คะแนนร้อยละ 

80 ข้ึนไป 

แปลว่า ผ่าน 

(Rubric score) 

1. บอกแนวคิด

และหลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริ  

โดยระดับคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

แปลว่า ดีมาก 

(Rubric score) 

2. บอกสถานท่ีตั้ง 

ของโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงได้อย่าง

น้อย 1 โครงการ 

 

1. แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

  

1. การเรียนรู้แบบ

ใช้ชุมชนเป�นฐาน 

(Community -

based learning) 

2. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative 

learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - 

based learning) 

สื่อ 

1. รูปภาพโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

2. วิดีโอโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

3. ใบความรู้ เรื่อง 

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

 

แหล่งเรียนรู ้

1. โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ

ในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง 

การวัดผล 

1. วัดผลจากการ

บอกแนวคิดและ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ 

2. วัดผลจากการ

บอกสถานท่ีตั้ง 

ของโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงได ้

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย  

(ถ้าม)ี 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

    3. สืบค้นข้อมูล

ต่างๆ จากตำรา 

งานวิจัย เครื่องมือ 

แหล่งเรียนรู้ และ

การลงพ้ืนท่ีชุมชน

ได้อย่างหลากหลาย

อย่างน้อย 2 

แหล่งข้อมูล 

   3. วัดผลจากการ

สืบค้นข้อมูลต่างๆ 

จากตำรา งานวิจัย 

เครื่องมือ แหล่ง

เรียนรู้ และการลง

พ้ืนท่ีชุมชนได้

อย่างหลากหลาย 

การประเมินผล 

ประเมินโดยแบ่ง 

เป�น 10 ระดับ A, 

B+, B, C+, C, D+, 

D, E, W และ I 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี

20.2 อธิบาย

แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

1. อธิบายแนวคิด และ

หลักการของโครงการ 

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำรไิด ้

2. บอก และอธิบายผล 

ท่ีเกิดข้ึนจากการตั้ง

โครงการอันเน่ืองมา 

จากพระราชดำร ิ

 1. อธิบาย

แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำรไิด้

อย่างน้อย 1 

โครงการ 

2. บอก และ

อธิบายผลท่ี

เกิดข้ึนจากการ 

ตั้งโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงได้อย่าง

น้อย 1 โครงการ 

1.แนวคิด และ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

2. ผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การตั้งโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

1. การเรียนรู้

แบบใช้ชุมชน

เป�นฐาน 

(Community 

-based 

learning) 

2. การเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

(Cooperative 

learning) 

3. การเรียนรู้

โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน 

(Problem - 

based 

learning) 

สื่อ 

1. รูปภาพโครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

2. วิดีโอโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

3. ใบความรู้ เรื่อง 

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

 

แหล่งเรียนรู ้

1. โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริในพ้ืนท่ี 

หรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

การวัดผล 

1. วัดผลจากการ

บอกแนวคิดและ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ 

2. วัดผลจากการ

บอกผลท่ีเกิดจาก

การตั้งโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงได ้

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion การ

สนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 141 

สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 21 

ประยุกต์ใช้

หลักการ

ทรงงาน 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

และแนวคิด

การพัฒนา

แบบยั่งยืน

ในชีวิต 

ประจำวัน

ได ้

สมรรถนะรองท่ี 

21.1 ศึกษา

หลักการ 

ทรงงาน  

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง  

และแนวคิด 

การพัฒนาแบบ

ยั่งยืน 

1. อธิบายหลักการ 

ทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนได ้

2. เช่ือมโยงหลักการ 

ทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนได ้

3. สืบค้นตัวอย่างการ

ดำเนินชีวิตตามหลักการ

ทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวคิดการพัฒนา 

แบบยั่งยืน และนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวันได ้

1.ประยุกต์ใช้

หลักการทรง

งาน หลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง และ

แนวคิดการ

พัฒนาแบบ

ยั่งยืนใน

ชีวิตประจำวัน

ได้อย่างน้อย 1 

เรื่อง 

1. อธิบาย

หลักการทรงงาน 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืน

ได้ ระดับคะแนน

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

แปลว่า ดีมาก 

(Rubric score) 

2. เช่ือมโยง

หลักการทรงงาน 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืน

ได้อย่างน้อย 2 

ประเด็นข้ึนไป 

1. หลักการทรงงาน  

2. หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. แนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืน 

1. การเรียนรู้

แบบใช้ชุมชน

เป�นฐาน 

(Community 

-based 

learning) 

2. การเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

(Cooperative 

learning) 

3. การเรียนรู้

โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน 

(Problem - 

based 

learning) 

สื่อ 

1. ใบความรู้ เรื่อง 

หลักการทรงงาน 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืน 

 

การวัดผล 

1. วัดผลจากการ

บอกแนวคิดและ

หลักการของ

โครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ 

2. วัดผลจากการ

บอกสถานท่ีตั้ง 

ของโครงการอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดำริใน

พ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียงได ้

 

1. AAR การ

สะท้อนกลับ

รายบุคคล 

2. Creative 

Discussion  

การสนทนาเพ่ือ

สร้างสรรค ์
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วิชา    ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  (English for Professional Purposes) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

                3(2-2-5) 

0001106 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป�นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป�นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความ

เคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม อธิบายมุมมองเก่ียวกับป�ญหาเฉพาะท่ีมีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝ�กปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ        

   Practice speaking in natural and realistic setting with native speaker in the English saturated atmosphere, practice with 

text representing spoken language in abstract and concrete, describe perspective on problem about advantage and disadvantage, 

practice using English for communication through English Camp 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 23 

ทักษะการ

ฟ�ง 

สมรรถนะรองท่ี 

23.1 overall 

listening 

comprehension 

สมรรถนะย่อยท่ี 

23.1.1 สามารถ

เข้าใจประเด็น

สำคัญจากการ

พูดท่ีซับซ้อนใน

หัวข้อท่ีเป�น

รูปธรรมและ

นามธรรมซึ่งใช้

ภาษามาตรฐาน 

ในระดับ

ความเร็วปกต ิ

1. understand 

extended speech 

and lectures and 

follow even 

complex lines of 

argument 

provided the topic 

is reasonably 

familiar. 

 2. understand 

most TV news and 

current affairs 

programs. 

3.understand the 

majority of films in 

standard dialect.  

 

1. ผ่านการประเมิน

ทักษะการฟ�ง 

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

3.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร RU-

Test ร้อยละ 80 

4. ผ่านการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ ( Boot 

camp) 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

B2 อ้างอิงตามกรอบ 

CEFR โดยประมาณ 

3,350-3,740 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัต ิ

ด้านภาษา 

ร้อยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

 4. ผ่านการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 

Lecture 

complex lines of 

argument  

TV news 

Film  

Vocabulary 

Collocation  

Colloquial language  

Functions/notions 

-Describing experiences  

-Describing feelings and 

emotions  

-Describing hopes and 

plans  

-Giving precise 

information  

-Expressing abstract 

ideas  

การจัดการเรียนรู้

ในชั้นเรียน  

ร้อยละ 70 

แสดงบทบาท

สมมติ อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – 

based learning) 

การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมิน 

ผลจากการฝ�ก

ปฎิบัติ/

แบบทดสอบ  

2. การประเมิน 

ผลจากแบบ 

ทดสอบ  

RU-Test   

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU 

Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

คำอธิบายสมรรถนะ

รอง 

หรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Expressing certainty, 

probability, doubt  

-Generalizing and 

qualifying  

Functions/notions 

-Synthesizing 

-Evaluating and glossing 

information 

-Speculating 

-Expressing opinions 

-Expressing agreement/ 

disagreement 

-Expressing reaction 

-Critiquing and reviewing 

-Developing an argument 

in academic discourse 

style 

Discourse Functions  

-Checking understanding  

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์  

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Managing 

interaction 

(interrupting, 

changing topic, 

resuming or 

continuing)  

-Taking the 

initiative in 

interaction  

Control and 

delegation at 

start  

-Keeping 

interaction 

participants on 

topic 

Taking initiative 

in non-control 

situation 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Encouraging and 

inviting another 

speaker to continue 

/ come in. 

-Invitation in one-to-

one interaction 

-Invitation in one-to-

one interaction 

-Invitation in group 

interaction 

-Interacting 

informally, reacting, 

expressing interest, 

sympathy, surprise 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 24 

ทักษะการ

พูด 

สมรรถนะรองท่ี 

24.1 Spoken 

Interaction 

สมรรถนะย่อยท่ี 

24.1.1 สามารถ

มีปฏิสมัพันธ์กับ

เจ้าของภาษา

อย่างราบรื่นและ

เป�นธรรมชาติ

และมสี่วนรว่ม

อย่างมากในการ

อภิปรายใน

บริบทท่ีคุ้นเคย 

 

Spoken Interaction 

1. can interact 

with a degree of 

fluency and 

spontaneity that 

makes regular 

interaction with 

native speakers 

quite possible.  

2. can take an 

active part in 

discussion in 

familiar contexts, 

accounting for and 

sustaining views. 

Spoken 

Production 

 

1. ผ่านการประเมิน

ทักษะการพูด 

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

3.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร RU-

Test ร้อยละ 80 

4. ผ่านการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ B2 

อ้างอิงตามกรอบ 

CEFR โดยประมาณ 

3,350-3,740 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัติด้านภาษา

ร้อยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

4. ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร RU-Test    

ร้อยละ 80 

5. ผ่านการเข้าร่วมค่าย

พัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 

-interaction with 

native speakers 

-discussion 

explanation/ 

argument 

Vocabulary 

-Contrasting 

opinions  

-Summarizing 

exponents -

Collocation  

-Colloquial language  

Functions/ 

notions 

-Describing 

experiences 

-Describing feelings 

and emotions 

การจัดการเรียนรู้

ในชั้นเรียน  

ร้อยละ 70 

แสดงบทบาท

สมมติ อภิปราย 

ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – 

based learning) 

การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน 

(Blended  

learning) 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมิน 

ผลจากการฝ�ก

ปฎิบัติ/  

2. การประเมิน 

ผลจากแบบ 

ทดสอบ  

RU-Test   

 3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU 

Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

24.2 Spoken 

Production 

สมรรถนะย่อยท่ี 

24.2.1 สามารถใช้

ภาษาอังกฤษได้

อย่างคล่องแคล่ว

และมีประสิทธิภาพ

ในการสนทนา

ต่อเน่ืองในหัวข้อ 

ท่ีหลากหลาย โดย

ยกตัวอย่างประกอบ 

แสดงความคดิเห็น

ต่าง สัมพันธ์กัน

อย่างชัดเจน 

 

 

 

3. can present 

clear, detailed 

descriptions on 

a wide range of 

subjects related 

to his /her field 

of interest. 

4.can explain a 

viewpoint on a 

topical issue 

giving the 

advantages and 

disadvantages 

of various 

options. 

 

 

  -Describing hopes 

and plans 

-Giving precise 

information 

-Expressing abstract 

ideas 

-Expressing 

certainty, 

probability, doubt 

-Generalizing and 

qualifying 

-Synthesizing, 

evaluating, glossing 

information 

-Speculating 

-Expressing opinions 

-Expressing 

agreement/ 

disagreement 

การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ

ออนไลน์  

ร้อยละ 30 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Expressing reaction 

-Critiquing and reviewing 

-Developing an argument in 

academic discourse style 

โครงสร้างไวยากรณ ์

-Linkers: sequential – past 

time 

-Connecting words expressing 

cause and effect, contrast etc.  

-Linkers: although, in spite of, 

despite  

-Discourse markers to 

structure formal speech 

-Simple past (narrative) 

-past continuous (narrative) 

-Would expressing habit in the 

past 

-Past perfect 

-Past perfect continuous 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

รองหรือ

ย่อยและ

เกณฑ์การ

ผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียด

ด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

     -Future time Future perfect 

continuous 

-Present Perfect 

-Present perfect continuous 

-Mixed conditionals 

-Wish 

-Extended phrasal verbs 

-All passive forms 

-Reported speech  

-Relative clauses 

-Modals of Deduction and 

Speculation 

-Modals: can’t have, 

needn’t have 

-Articles with abstract nouns 

-Adjectives and adverbs 

-Attitudinal adverbs 

-Collocation of intensifiers 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย   

(ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและเกณฑ์

การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 25 

ทักษะการ

อ่าน 

สมรรถนะรองท่ี 

25.1 overall 

reading 

comprehension 

สมรรถนะย่อยท่ี 

25.1.1 สามารถ

อ่านแบบพ่ึงพา

ตนเองได้อย่าง

มาก เลือกใช้

พจนานุกรมและ

แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ 

เมื่อจำเป�น 

 

1. read 

articles and 

reports 

concerned 

with 

contemporary 

problems in 

which the 

writers adopt 

particular 

stances or 

view  

2. understand 

contemporary 

literary prose. 

. ผ่านการประเมิน

ทักษะการอ่าน

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการ

ประเมินผล 

สัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

3.ผ่านแบบ 

ทดสอบภาษา 

อังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร RU-Test 

ร้อยละ 80 

3. ผ่านการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนา

สมรรถนะภาษา 

อังกฤษ 

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์

ตามระดับ B2 อ้างอิง

ตามกรอบ CEFR

โดยประมาณ 3,350-

3,740 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัติด้านภาษา

ร้อยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั 

4.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร RU-Test       

ร้อยละ 80 

5. ผ่านการเข้าร่วมค่าย

พัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 

-Specialized 

articles 

outside his 

or her field 

-news items 

-articles and 

reports on  

a wide  

range of 

professional 

topics 

 

การจัดการเรยีนรู ้

ในช้ันเรียน ร้อยละ 70 

แสดงบทบาทสมมต ิ

อภิปราย ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรยีนรู้สถานการณ์

เป�นฐาน (Situation – 

based learning) 

การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

การเรยีนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่าน

ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การประเมินผล

จากการฝ�กปฏิบัต/ิ

แบบทดสอบ  

2. การประเมินผล

จากแบบทดสอบ 

RU-Test   

3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรองหรือ

ย่อยและเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 26 

ทักษะการ

เขียน 

สมรรถนะรองท่ี 

26.1 Written  

Production 

สมรรถนะย่อยท่ี 

26.1.1 สามารถ

เขียนงานขนาด

ยาวเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีกำลัง

ได้รับความสนใจ 

แม้ว่าอาจบรรยาย

แนวท่ีซับซ้อนใน

รูปแบบท่ีง่ายเกิน

กว่าท่ีเป�นจริงและ

สามารถแก้ไขข้อ

ผิด 

พลาดของตนเอง

ในระหว่างเขียน

งานดังกล่าวได้ 

1.can write letters 

highlighting the 

personal 

significance of 

events and 

experiences. 

2. can write clear, 

detailed text on a 

wide range of 

subjects related to 

my interests.  

3. write an essay 

or report, passing 

on information or 

giving reasons in 

support of or 

against a particular 

point of view. 

1. ผ่านการ

ประเมินทักษะ

การเขียน 

ร้อยละ 80 

2. ผ่านการ

ประเมินผล 

สัมฤทธ์ิตาม

เกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย 

3. ผ่านแบบ 

ทดสอบภาษา 

อังกฤษเพ่ือ 

การส่ือสาร  

RU-Test    ร้อย

ละ 80  

4. ผ่านการเข้า

ร่วมค่ายพัฒนา

สมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

1. รู้และเลือกใช้

คำศัพท์ตามระดับ 

B2 อ้างอิงตามกรอบ 

CEFRโดยประมาณ 

3,350-3,740 คำ 

2. ผ่านการประเมิน

ทักษะปฏิบัติด้าน

ภาษาร้อยละ 80 

3. ผ่านการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 

4.ผ่านแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร RU-Test 

ร้อยละ 80 

5. ผ่านการเข้าร่วม

ค่ายพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตเน้ือหา 

-Essay or 

reports on 

subjects 

related to 

interest 

-letters 

highlighting 

the personal 

significance of 

events and 

experiences 

 

การจัดการเรยีนรู ้

ในช้ันเรียน ร้อยละ 70 

แสดงบทบาทสมมต ิ

อภิปราย ฝ�กปฏิบัติกับ

สถานการณ์จริง 

การเรยีนรู้สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – based 

learning) 

การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning)  

การเรยีนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  

learning) 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่าน

ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30 

Workbook/ 

text book 

สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

Online 

Educational 

Apps. 

 

1. การ

ประเมินผลจาก

การฝ�กปฎิบัติ/

แบบทดสอบ  

2. การประเมิน 

ผลจากแบบ 

ทดสอบ  

RU-Test   

 3. CEFR Self-

assessment 

checklist 

4. RU 

Language 

passport 

5. การประเมิน

เพ่ือนเชิงบวก 

1.กำกับติดตาม

การพัฒนา

สมรรถนะด้าน

ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารด้วย

โปรแกรม/ 

Social 

network 

2.ในกรณีท่ีไม่

ผ่านการประเมิน

ความสมรรถนะ 

จะมีการให้

คำปรึกษาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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วิชา               ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai for Communication) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

0001203 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟ�ง ดูอย่างมีวิจารณญาณ 

พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ

ใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟ�ง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly according to the situation. Analyze and summarize the main 

points of the story that being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with positive 

communication on various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to communicate. 

Read aloud according to orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various 

types of works according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and 

writing. 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์ารผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด

ด้านท้ายตาราง)** 

 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

1. สามารถ

ใช้ภาษาไทย

ในการ

สื่อสาร 

1.1 สรุปประเด็น

หลักจากเรื่องท่ีฟ�ง

ดูอย่างมี

วิจารณญาณ 

หลักการจับ

ประเด็นจากการ

ฟ�ง การดูอย่างมี

วิจารณญาณ  

มารยาทในการฟ�ง  

1. ใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสารด้วย

ทักษะการฟ�ง พูด 

อ่าน และเขียน ได้

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

1. สรุปประเด็นจากเรื่อง

ท่ีฟ�งอย่างมีวิจารณญาณ

ได้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

2. มีมารยาทในการฟ�งอยู่

ในระดับดีข้ึนไป 

1. หลักการจับ

ประเด็นจากการฟ�ง 

2. การฟ�งอย่างมี

วิจารณญาณ 

3. มารยาทในการ

ฟ�ง 

4. หลักการพูด

สื่อสาร   

5. ระดับของภาษา 

6. การใช้น้ำเสียง

ในการพูดสื่อสาร 

7. การพูดสื่อสาร

ในโอกาสต่างๆ  

8. มารยาทใน 

การพูด 

9. หลักการอ่าน

ออกเสียงตาม

อักขรวิธี 

1.แบ่งกลุ่มโดยใช้วิธีการ

เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วม

ใจ (Collaborative 

learning)ใช้วิจัยเป�น

ฐาน (Research-based 

learning)สืบค้น 

หลักการจับใจความ 

การพูดสื่อสาร การอ่าน

ออกเสียง การอ่านจับ

ใจความ หลักการเขียน 

มารยาทในการฟ�ง พูด 

อ่าน เขียน และสรุปโดย

ใช้แผนภาพ 

2. ใช้การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

1. Internet  

2.กรณี

ตัวอย่าง 

 

1. ประเมิน

ช้ินงานท่ีได้

จากการฟ�ง 

พูด อ่าน 

และเขียน

ได้อยู่ใน

ระดับด ี

ข้ึนไป 

2. ประเมิน

ทักษะการ 

ฟ�ง พูด 

อ่าน เขียน 

และ

มารยาทใน

การฟ�ง พูด 

อ่าน และ

เขียนได้อยู่

1. นักศึกษา

ร่วมกันสะท้อน

คิดจากการ

นำเสนอข้อมูล 

ท้ังภายในกลุ่ม 

และหน้าช้ัน

เรียน 

2. อาจารย์

สะท้อนผลการ

นำเสนอท้ัง

ระหว่างการทำ

กิจกรรมกลุ่ม 

และนำเสนองาน

เป�นระยะ 

 

 1.2 พูดสื่อสาร

โดยใช้ระดับภาษา

และอวัจนภาษา 

ได้อย่างถูกต้อง

ตามสถานการณ ์

หลักการพูดสื่อสาร  

ระดับของภาษา

การใช้น้ำเสียงใน

การพูดสื่อสาร 

การพูดสื่อสารใน

โอกาสต่างๆ 

หลักการพูดสื่อสาร

เชิงบวก 

มารยาทในการพูด 

 1. พูดสื่อสารโดยใช้ระดับ

ภาษาได้อย่างถูกต้องตาม

สถานการณ์ได้อยู่ในระดับ

ดีข้ึนไป  

2. มีมารยาทในการพูดอยู่

ในระดับดีข้ึนไป 

 1.3 อ่านออกเสียง

ภาษาไทยได้

ถูกต้องตาม

หลักการอ่านออก

เสียงตามอักขรวิธี

หลักการอ่านจับ

 1. อ่านออกเสียง

ภาษาไทยได้ถูกต้องตาม
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์ารผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด

ด้านท้ายตาราง)** 

 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

อักขรวิธี และสรุป

ประเด็นจากการ

อ่านงานเขียน

ประเภทต่างๆ 

ใจความ หลักการ

อ่านงานเขียน

ประเภทต่างๆ 

และมารยาทใน

การอ่านงานเขียน

ประเภทต่างๆ 

หลักการเขียนเพ่ือ

การสื่อสาร

มารยาทในการ

เขียน 

อักขรวิธีได้อยู่ในระดับดี

ข้ึนไป  

2. สรุปประเด็นจากการ

อ่านงานเขียนประเภท

ต่างๆอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

3. มีมารยาทในการอ่าน

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

10. หลักการอ่าน

จับใจความ 

 

 

11. หลักการอ่าน

งานเขียนประเภท

ต่าง ๆ 

12. มารยาทในการ

อ่าน 

13. งานเขียน

ประเภทต่างๆ 

14. หลักการเขียน

เพ่ือการสื่อสาร  

15. มารยาทในการ

เขียน 

  การเรียนรู้สถานการณ์

เป�นฐาน (Situation – 

based learning) การ

เรียนรูเ้ชิงประสบการณ์

เป�นฐาน (Experiential 

–based learning)ใช้

การเรยีนรู้โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน (Problem - 

based learning)ในการ

สรุปประเด็นจากเรื่องท่ี

ฟ�งอย่างมีวิจารณญาณ

การใช้น้ำเสียงในการพูด

สื่อสาร การพูดสื่อสาร

ในโอกาสต่างๆการอ่าน

จับใจความการเขียน

ประเภทต่างๆ และ

มารยาทในการฟ�ง พูด 

อ่าน และเขียน 

ในระดับดี

ข้ึนไป 

 

 

 

3. ประเมิน

การ

นำเสนอ

ผลงานและ

การร่วม

สะท้อนคิด

ภายในกลุ่ม

ได้อยู่ใน

ระดับดีข้ึน

ไป 

 

 1.4 สร้างผลงาน

เขียนได้ถูกต้อง

ตามหลักการใช้

ภาษาไทย 

     1. เขียนผลงานได้ถูกต้อง

ตามหลักการใช้ภาษาไทย

ได้อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

2. มีมารยาทในการเขียน

อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์ารผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ(รายละเอียด

ด้านท้ายตาราง)** 

 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

5. ใช้กระบวนการกลุ่ม 

และการสะท้อนคดิใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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วิชา               การคิดเชิงเหตุผล 

รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

0003208 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ป�ญหา การให้

เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  การ

วิเคราะห์แนวทางการแก้ป�ญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกป�จจุบัน 

และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได ้

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง/

ย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(ระบุแนวทางและ

ตัวอย่าง) 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 

สมรรถนะหลักท่ี 

6 สามารถ

ดำเนินการ 

ด้านตัวเลข  

การให้เหตผุล 

การแก้ป�ญหา

และรูเ้ท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

สามารถ

ดำเนินการ

ด้านตัวเลข 

สามารถให้

เหตุผล 

กำหนด

เง่ือนไขเชิง

สัญลักษณ์

และภาษา 

สามารถ

แก้ป�ญหา 

เชิงซับซ้อน 

รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง

ของโลก  

 

 

 

1. แสดงวิธีการ

คำนวณตามลำดับ

ข้ันการดำเนินการ

ตัวเลข สดัส่วน 

ร้อยละ และคดิ

แก้โจทย์ป�ญหา 

2. ให้เหตุผล

เง่ือนไขเชิงภาษา 

สัญลักษณ์และ 

แบบรูปในการ

อธิบาย

ปรากฏการณ ์

ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจำวันได ้

3. วิเคราะห์

ยุทธวิธีการ

แก้ป�ญหาและ

สามารถเลอืกใช้

1. รู้และเข้าใจ

ลำดับข้ันการ

ดำเนินการ

ตัวเลข สดัส่วน 

ร้อยละ และคดิ

แก้โจทย์ป�ญหา

ได้มากกว่า 

ร้อยละ 80 

2. รู้และเข้าใจ

การให้เหตผุล

เง่ือนไขเชิงภาษา 

สัญลักษณ์และ 

แบบรูป ได้

มากกว่าร้อยละ 

80 

3. รู้และเข้าใจ

ยุทธวิธีการ

แก้ป�ญหาและ

1. รู้และเข้าใจ

ลำดับข้ันการ

ดำเนินการ

ตัวเลข สดัส่วน 

ร้อยละ และคดิ

แก้โจทย์ป�ญหา

ได้มากกว่า 

ร้อยละ 80 

2. รู้และเข้าใจ

การให้เหตผุล

เง่ือนไขเชิงภาษา 

สัญลักษณ์และ 

แบบรูป ได้

มากกว่าร้อยละ 

80 

3. รู้และเข้าใจ

ยุทธวิธีการ

แก้ป�ญหาและ

1. ลำดับข้ันการ

ดำเนินการตัวเลข 

สัดส่วน ร้อยละ 

และคิดแก้โจทย์

ป�ญหา 

2. การให้เหตผุล

เง่ือนไขเชิงภาษา 

สัญลักษณ์และ 

แบบรูป  

3. การแก้ป�ญหา 

ยุทธวิธีการ

แก้ป�ญหาและ

สามารถเลอืกใช้

ยุทธวิธีได้อย่าง

เหมาะสม 

4. รู้เท่าทันข้อมูล

ข่าวสารในโลก

ป�จจุบัน สามารถ

1. การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยการ

ระดมสมอง (Brand 

stroming) 

3. การเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ (Enquiry-

based learning) 

4. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

5. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative  

learning)  

1. วีดิทัศน์

สถานการณ์

ข่าวสาร 

2. คลังข้อสอบ

บรรจภุาค ก 

3. ข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องใน

อินเทอร์เน็ต 

1. ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน

จาก 

1.1 การมีส่วน

ร่วมในการทำ

กิจกรรมกลุ่ม   

1.2 ช้ินงาน 

1.3 สอบ 

 

 

- ให้ผู้เรียนสะท้อน

ผลภายในกลุ่ม 

หรือสะท้อนผลงาน

ของผู้เรียนคนอ่ืน

ในการศึกษา

ค้นคว้า การป�ญหา 

การนำเสนอ และ

ร่วมกันหา 

แนวทางการ

แก้ป�ญหาในช้ัน

เรียน  

- ผู้สอนสะท้อนผล

ผู้เรยีนในการศึกษา

ค้นคว้า การตรวจ

ช้ินงาน การมีส่วน

ร่วมในการทำ

กิจกรรม 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง/

ย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(ระบุแนวทางและ

ตัวอย่าง) 

 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล 

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 

ยุทธวิธีได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 

4. วิเคราะห์และ

อธิบายข้อมูล

ข่าวสารในโลก

ป�จจุบัน และ

สามารถตัดสินใจ

บนพ้ืนฐานของ

ข้อมูลได ้

สามารถเลือกใช้

ยุทธวิธีได้อย่าง

เหมาะสมอยู่ใน

ระดับด ี

4.รู้เท่าทันข้อมูล

ข่าวสารในโลก

ป�จจุบัน 

สามารถ

วิเคราะห์และ

อธิบายได้ อยู่ใน

ระดับด ี

สามารถเลอืกใช้

ยุทธวิธีได้อย่าง

เหมาะสมอยู่ใน

ระดับด ี

4.รู้เท่าทันข้อมูล

ข่าวสารในโลก

ป�จจุบัน สามารถ

วิเคราะห์และ

อธิบายได้ อยู่ใน

ระดับด ี

วิเคราะห์และ

อธิบายได ้

ความสามารถใน

การแก้ป�ญหา การ

นำเสนอ  
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4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถด้านการสอน 

 

นักศึกษาสามารถใช้ว ิธ ีการสอนอย่างหลากหลายตามความ

แตกต่างระหว ่างบ ุคคลเพื ่อให ้น ักเร ียนเก ิดการเร ียนร ู ้ ทัน

เหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์

รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนได้  ม ีท ักษะการฟ � ง พ ูด อ ่าน เข ียน ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู ้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของ

นักเรียน ซ่ึงสอดแทรกไปในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  

2. ความสามารถด้านวิชาการ  

 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการ

สอน จนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี

วิจารณญาณในการแก้ป�ญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน 

และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย 

การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำ

ความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  

3. ด้านคุณธรรม 

 

นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

มีความอดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม  

4. ด้านบุคลิกภาพ  

 

มีทักษะทางสังคมทำให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถ

ทำงานร่วมกันกับผู้อื ่นได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป�นคนดี  

มีน้ำใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า รับฟ�งความ

คิดเห็นของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย มีจิตสาธารณะและ

สามารถบร ิหารจ ัดการงานของตนเองได ้  แต่ งกายส ุภาพ

เรียบร้อย  
 

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป�นครู และปฏิบัติ 

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ ต่องานท่ี

ได้รับมอบหมายท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป�นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติผู้อ่ืนมีความ

สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ 

คิดแก้ป�ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำ งานและ 

สภาพแวดล้อม 

 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจรยิธรรมของ

สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 

 3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 

 4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 

 5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL)  

 6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  

 7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป�นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning )  

 8) การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน (Problem-based learning) 

 9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic 

Approach) 

 2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

 3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 

 4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 

 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 

 6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป�นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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5.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) รอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพ 

2) รอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอนตามวิชาเอก 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรม 

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนยิม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน 

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 

 3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

 4) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน (Project-Based Learning) 

 5) การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน (Problem-Based Learning) 

 6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ

การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรยีนและเรียนรว่มกันในชั้นเรียน  

 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  

 8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL)  

 9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป�นพ้ืนฐาน (Scenario-based learning )  

 10) การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน (Problem-based learning) 

 11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป�นฐาน (Phenomenon-based learning ) 

 12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 

  2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

  3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้ 

  4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 

  5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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5.3 ด้านทักษะทางป�ญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

 1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน 

 2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

 3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมท้ังการ 

ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา 

  1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป�นฐาน (Research-Based Learning) 

  2) การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 

  3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 

  4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป�นฐาน (Scenario-Based Learning)  

  5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป�นฐาน (Phenomenon-Based Learning) 

  6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL)  

  7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development ) 

  8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning) 

  9) การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน (Problem-based learning) 

  10) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน ( Project-based learning) 

  11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 

  12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางป�ญญา  

 1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 

 2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

 5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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5.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ

ทางสังคม 

 2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป�นทีม เป�นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 

ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถ

ช่วยเหลือและแก้ป�ญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ 

 4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ์การสอนที ่ใช ้ในการพัฒนาการเร ียนร ู ้ด ้านท ักษะความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

 2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 

 3) การเป�นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ 

 4) การให้ความเห็นและการรับฟ�งความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 

Thinking) 

   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL) 

 6) การเรียนรู้แบบรวมพลงั (Collaborative learning)  

 7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครู เป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

  1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ป�ญหา 

  3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป�นกลุ่ม การเป�นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

  4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

  5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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5.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นป�ญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย

รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเป�นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้       

ดุลยพินิจท่ีดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน

สื่อสังคมออนไลน ์

 2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3) การจัดทำอินโฟกราฟ�กเพ่ือสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานท่ีนำเสนอ 

 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL) 

 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้าน

การศึกษา 

 2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาท่ีมีการ 

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 
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 5.6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

      ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตร รายวิชาการออกแบบเนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียนการบริหาร 

จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้

แบบเป�ด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป�นรายบุคคลออกแบบ

กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 

ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป�นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทาง

กาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ 

ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื ่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี

วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออำนวยความสะดวก

และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีป�ญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 และการดำเนินชีวิต      

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง   

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

 1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: 

WIL) 

 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ

เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

 3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: 

WIL) 

 5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

    6) การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 

 7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning ) 
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 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  1) วัดและประเมินจากการฝ�กทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 

  2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน 

  4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป�นครูเป�นรายป�ตลอดหลักสูตร 

 

6. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

 

 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

1004491 คุรุนิพนธ ์                        

1011101 คุณธรรม จริยธรรม  

             จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 

             ความเป�นครู 
                       

1012202 การบริหารการศึกษาและ 

             การประกันคุณภาพการศึกษา 
                       

1021201 การพัฒนาหลักสูตร                        

1021304 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                        

1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้                        
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

หมวดวิชาชีพครู 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

 

 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

             สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

             การศึกษาและการเรียนรู ้

                       

1042101 การวัดและประเมินผล 

             การเรียนรู้ 
                       

1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

             การเรียนรู้ 
                       

1051201 จิตวิทยาสำหรับครู                        

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                        

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                        

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                        

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2053602 การจัดการเรียนรู้และจิตวิทยา   

             ดนตรี 
                        

2051106 ประวัตดินตรีไทยและดนตรี 

             ตะวันตก 
                        

2053603 การซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

             เครื่องดนตรีสำหรับครู 

             ดนตรีศึกษา 
                        

2053451 การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม                         

2053901 การวิจัยทางดนตรีศึกษา                         

2053902 การนำเสนอผลงานทางดนตร ี                         

2051703 ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตร ี                         
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2053604 การจดัการวงดนตรีสำหรับครู 

             ดนตรีศึกษา 
                        

2051601 สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรี 

             ศึกษา  
                        

2052701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตร ี                         

2051301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1                         

2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย                         

2052441 การปฏิบัติรวมวงดนตรี                          

2052452 การขับร้องเดี่ยวและขับร้อง 

             ประสานเสียง   
                        

2053605 การวิเคราะห์และประพันธ์ 

             เพลงไทย 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2052235 เพลงไทยในพิธีการ                         

2053236 ดนตรีไทยร่วมสมัย                         

2052302 ทฤษฎีดนตรีสากล 2                         

2053351 หลักการวงโยธวาทิต                         

2053352 การเรียบเรียงเสียงประสาน 

             สำหรับวงโยธวาทิต 
                        

2053353 การเดินแถวและการแปรขบวน 

             โยธวาทิต 

                        

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2053311 การประพันธ์เพลง                         

2053333 การเรียบเรียงเสียงประสาน 

             สำหรับวงดนตร ี
                        

2051211 ทักษะเครื่องดีดไทย 1                         

2051212 ทักษะเครื่องดีดไทย 2                         

2052211 ทักษะเครื่องดีดไทย 3                         

2052212 ทักษะเครื่องดีดไทย 4                         

2051213 ทักษะเครื่องสีไทย 1                         

2051214 ทักษะเครื่องสีไทย 2                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2052213 ทักษะเครื่องสีไทย 3                         

2052214 ทักษะเครื่องสีไทย 4                         

2051215 ทักษะเครื่องตีไทย 1                         

2051216 ทักษะเครื่องตีไทย 2                         

2052215 ทักษะเครื่องตีไทย 3                         

2052216 ทักษะเครื่องตีไทย 4                         

2051217 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1                         

2051218 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2                         

2052217 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3                         

2052218 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4                         

2051219 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1                         

2051220 ทักษะขับร้องเพลงไทย 2                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2052219 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3                         

2052220 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4                         

2051221 ทักษะขิมไทย 1                         

2051222 ทักษะขิมไทย 2                         

2052221 ทักษะขิมไทย 3                         

2052222 ทักษะขิมไทย 4                         

2051421 ทักษะกีตาร์ 1                         

2051422 ทักษะกีต้าร์ 2                         

2052421 ทักษะกีต้าร์ 3                         

2052422 ทักษะกีตาร์ 4                         

2051423 ทักษะเป�ยโน 1                         

2051424 ทักษะเป�ยโน 2                         

2052423 ทักษะเป�ยโน 3                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2052424 ทักษะเป�ยโน 4                         

2051427 ทักษะเครื่องกระทบ 1                         

2051428 ทักษะเครื่องกระทบ 2                         

2052427 ทักษะเครื่องกระทบ 3                         

2052428 ทักษะเครื่องกระทบ 4                         

2051429 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1                         

2051430 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2                         

2052429 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3                         

2052430 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4                         

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

หมวดวิชาเอก 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

 

 

ความรู้ 

 

ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

2051431 ทักษะเครื่องลมไม้ 1                         

2051432 ทักษะเครื่องลมไม้ 2                         

2052431 ทักษะเครื่องลมไม้ 2                         

2052432 ทักษะเครื่องลมไม้ 4                         

2051433 ทักษะขับร้องสากล 1                         

2051434 ทักษะขับร้องสากล 2                         

2052433 ทักษะขับร้องสากล 3                         

2052434 ทักษะขับร้องสากล 4                         

2053462 เป�ยโนแบบง่าย                         

2053241 ดนตรีไทยเพลิดเพลินใจ                         

2053463 ขับร้องดนตรีสมัยนิยม                         

2051712 ธุรกิจดนตรี                         
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ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละดา้น (LO) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (PLO) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูโดย

ยึดถือปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

ประกอบกับมีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ตลอดจนมีจิตสำนึกในการพัฒนาตนอย่าง

ต่อเนื่อง 

                   

     

2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ท ี ่ ค ร อ บ ค ลุ ม 

งานสอนกลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ศ ิลปะตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (PLO) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์หา

ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้ง

สามารถค ิดร ิ เ ร ิ ่ มและพ ัฒนางานอย ่าง

สร ้างสรรค ์จากการประย ุกต ์ความร ู ้จาก

งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

แก่ชุมชนและสังคมได้ 

                    
 

 

     

4. เป�นกัลยาณมิตรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน

โดยการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน ซึ่งมี

ความคิดเช ิงบวกทำงานร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่นได้  

ประกอบกับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ

มีภาวะเป�นผ ู ้นำทางว ิชาการและวิชาชีพ 

สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู ้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคมได้ 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (PLO) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ป�ญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการ 

จัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

5. มีทักษะในการสื ่อสารและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศกับผู้เรียน ผู้ปกครอง รวมไปถึง

บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งเพื ่อการสืบค้น

ข้อมูล สำหรับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได ้

                   

     

6. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วย

รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน

เป�นสำคัญ อีกทั ้งสามารถจัดกิจกรรมและ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในการดำเน ินช ีว ิตตามหล ักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

                        

 



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 181 

 

 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันป� 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเป�นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 1  

มีความรู้และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.2

ประยุกต์ใช้จิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา

และจิตวิทยาให้คำปรึกษาใน

การวิเคราะห์และพัฒนา

ผู้เรยีนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  

บูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา 

หลักสตูร ศาสตร์การสอน 

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 1.5 

สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีความรู้และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  

บูรณาการความรู้ 

เน้ือหาวิชา หลักสตูร 

ศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 1.4  

ใช้ความรู้การวัดประเมินผล 

การเรยีนรู้ และการวิจยัเพ่ือ

แก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 1.6  

ออกแบบ ดำเนินการ

เก่ียวกับงานประกันคณุภาพ

การศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1  

มีความรู้และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 1.4  

ใช้ความรู้การวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ และ

การวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและ

พัฒนาผู้เรียน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเป�นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 2   

สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1   

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นคร ู

สมรรถนะรองท่ี 2.2  

ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี  

มีคุณธรรม จริยธรรมและเป�น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.5   

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.3  

ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับความแตกต่าง

ของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รักและศรัทธาในความเป�นครู ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 3 

มีความสามารถใน 

การจัดการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

มีความสามารถ 

ในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี 5  

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 3.1  

พัฒนาหลักสตูรการจัดการ

เรียนรู้ สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 3.5 

วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้

เกิดประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 4.1  

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

พัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้

คุณลักษะท่ีพึงประสงค ์

 

 

สมรรถนะรองท่ี 5.1 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 3 

มีความสามารถใน 

การจัดการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

มีความสามารถใน

การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

 
 

สมรรถนะรองท่ี 3.2  

วางแผนและจดัการเรียนรู ้

ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ป�ญญารู้คิดและมีความเป�น

นวัตกร 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 

จัดกิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ให้ 

ผู้เรยีนมีความสุขใน 

การเรยีนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 4.2  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนรู้ท่ีมี

คุณภาพของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 3 

มีความสามารถใน 

การจัดการเรยีนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรมและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรยีนรู้ของผู้เรียน 
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รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 

1. ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 

2. คุณธรรม 

จริยธรรม  

   จรรยาบรรณ และ 

   จิตวิญญาณความ 

   เป�นคร ู

 

 

1. จิตวิทยาสำหรับคร ู

2. การพัฒนาหลักสตูร 

 

1. การวัดและ    

   ประเมินผล  

   การเรียนรู ้

2. วิทยาการจัดการ 

   เรียนรู ้

1. นวัตกรรมและ 

   เทคโนโลย ี

   สารสนเทศเพ่ือการ 

   สื่อสารการศึกษา 

   และการเรียนรู ้

2. การบริหาร 

   การศึกษาและ 

   การประกันคณุภาพ 

   การศึกษา 

1. การวิจัยและ

พัฒนา 

   นวัตกรรมการ

เรียนรู ้

- - 1. คุรุนิพนธ์ 
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คำอธิบายรายวิชาชีพครู 

วิชา             คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นคร ู(Ethics and Spirituality for Teachers)               

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1011101 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู  เป�นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และเป�นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป�นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เก่ียวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป�น

ครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝ�กปฏิบัติใช้การ

สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics, 

and a good citizen, be admired by students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher 

values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional 

development using experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 

become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง

หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 2 

สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

2.1 มุ่งมั่นพัฒนา

ผู้เรยีนด้วยจติ

วิญญาณความเป�น

คร ู

 

 

 

 

 

1 สามารถอธิบาย

ความสำคญัเก่ียวกับ

จิตวิญญาณความ

เป�นครูการเสริมสร้าง

จิตวิญญาณความ

เป�นครูและการ

แสดงออกหรือ

พฤติกรรมท่ีแสดง

การมีจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  ท่ีมตี่อ

วิชาชีพครู 

2. สามารถอธิบาย

ความสำคญัของการ

มีคุณธรรม จริยธรรม 

และการเป�น

แบบอย่างท่ีดี 

1.  มีความรัก

และหวังดีต่อศิษย์ 

2. ประพฤติตน

เป�นผู้เสียสละ

และอทุิศตนเพือ่

ประโยชน์สูงสุด

ของผู้เรียน 

3. ประพฤติตน

เป�นผู้มีวินัย 

ซ่ือสัตย์สุจริตมี

ความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

4. ประพฤติตน

เป�นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

เป�นแบบอย่างที่ดี

แก่ผู้เรียนทั้งทาง

กาย วาจา และ

จิตใจ 

1. แสดงความรัก ความเมตตา กรุณา

ต่อศิษย์ 

2. มุ่งม่ันและพยายามช่วยเหลือ

ศิษยใ์ห้ประสบความสำเร็จในการ

เรียน และเป�นคนดี 

3. ยินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา 

แนะนำศิษย์ทุกเวลา 

4. แสดงความรักศิษย์ทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกนัและไม่แสดงความ

รังเกียจกีดกัน ในความแตกต่างทาง

เช้ือชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความพิการ   

5. ยึดม่ันในคุณธรรมจรยิธรรมและ

ออกแบบวิธีการปลูกฝ�ง แสริมสร้าง

ให้ผู้เรียนยึดม่ันในคุณธรรม

จริยธรรมได้ 

6. ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลัก

ศาสนาท่ีตนนับถือและออกแบบ

วิธีการให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา

และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีตน

นับถือได้ 

• คุณธรรม 

จริยธรรมท่ี

ส่งเสริมจิต

วิญญาณความเป�น

คร ู

• จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.จิตป�ญญาศึกษา 

2. ฝ�กปฏิบัติ ผา่น

กระบวนการช้ีแนะ

และเป�นพ่ีเลี้ยง 

3. วิเคราะห์กรณี

ตัวอย่าง 

4.การเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป�นฐาน 

(Project – based 

learning) 

4. การเรียนรู้โดย

การสะท้อนคดิ 

 

- สื่อบุคคล 

(บุคคลตัวอย่าง

ครูต้นแบบท่ีมี

จิตวิญญาณ

ความเป�นครู

และ 

ตัวอย่างของ

นักเรียนท่ีมี

ความสุขและ

ประสบ

ความสำเร็จ 

จากการได้รับ

การบ่มเพาะ

และช่วยเหลือ

จากครูท่ีมีจติ

วิญญาณความ

เป�นครู) 

1.ประเมิน

จากการ

ปฏิบัติ

กิจกรรม  

การเรยีนการ

สอน 

2. ประเมิน

จากการ

วิเคราะห์

กรณ ี

3. ประเมิน

จาก

กระบวนการ

ทำงานและ

ผลสำเร็จของ

งาน/โครงงาน 

 

 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ  

บันทึกแจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

ช้ีแนะและให้ข้อมลู

เพ่ือการพัฒนา 

- ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง

หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะรองท่ี 

2.2 ประพฤติตน

แบบอย่างท่ีดี มี

คุณธรรม จรยิธรรม

และเป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี  

2.5 พัฒนาตนเอง 

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อ

การเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.สามารถอธิบาย 

ความสำคญัของการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

คร ู

1. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครูได้

อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมเพ่ือ

เป�นแบบอย่างท่ี

ดีแก่ผู้เรียนท้ัง

ทางกาย วาจา 

และจิตใจ 

2. ปฏิบัติงานท่ี

ให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมด้วย

จิตสำนึก

สาธารณะ การ 

ผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านตัวบ่งช้ี

ของสมรรถนะใน

ระดับด ี

1. มีจรรยาบรรณต่อตนเอง 

และปฏิบัติตนเป�นแบบอย่าง

การเป�นคนด ี

2. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

ผู้ร่วมวิชาชีพ ผู้รับบริการ และ

ปฏิบัติตนเป�นคนดตี่อผู้ร่วม

วิชาชีพและผู้รับบริการ 

3. มีจรรยาบรรณต่อสังคมและ

ยอมรับในความบกพร่องและ

ป�ญหาของผู้อ่ืน  

มีความเมตตาและเห็นใจ มีนำ

ใจช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างจริงใจ 

การผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัว

บ่งช้ีของสมรรถนะในระดับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- ศึกษาดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 
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สมรรถนะ

หลัก 

สมรรถนะรองและ

ย่อย  (ถ้ามี) 

 
 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 
 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง

หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน 

 
 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัด

และ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

สมรรถนะ

หลักท่ี 5  

ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 

5.1 ประพฤติ 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
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วิชา             จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teacher) 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1051201 วิเคราะห์ แก้ป�ญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มี

ความต้องการจำเป�นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะ

สมองเพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป�นพิเศษ แนวทางการให้

คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแล

ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู รายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ

สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, apply, design learner behavior management to develop learners according to their 

potential and ages , focuses on the concepts of psychological development theories, educational psychology, 

guidance psychology and counseling psychology, executive brain function for learning, learning and development 

promotion by age and individual difference of learners, learning management for learners with special needs, 

explore the case studies and the reflective practice to design learner assistance and development based on 

individual ability of each learner, persist to develop learners with the spirit of being a teacher, well-organized leaner 

development report system to give  the advice guideline and feedback to parents  and related people which leads 

to collaboration in learner development, use the reflective practice in self-development to be a good teacher who 

is proficient, smart, and up to date 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะรอง 

ท่ี 1.2  

ประยุกต์ใช้

จิตวิทยา

พัฒนาการ 

จิตวิทยา

การศึกษาและ

จิตวิทยาให้

คำปรึกษาในการ 

วิเคราะห์และ

พัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 

 

 
 

สามารถเข้าใจ

พัฒนาการของ

ผู้เรยีน โดยใช้

จิตวิทยาสำหรับครู

และสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนให้

เต็มศักยภาพมีทักษะ

การให้บริการและ 

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

 

1.  ออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ท่ี

บูรณาการองค์

ความรู้ทางจิตวิทยา

สำหรับครูเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

2.สามารถสนับสนุน

การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีนให้เตม็

ศักยภาพ 

1.1 สามารถเข้าใจ 

พัฒนาการผู้เรียนใน  

แต่ละวัย 

1.2 สามารถวิเคราะห์

จุดเด่น ป�ญหา และ

ออกแบบวิธีการ

พัฒนาการผู้เรียน 

1.3 สามารถส่งเสรมิ

พัฒนาการของผู้เรียน 

1.4 สามารถให้

คำแนะนำ กับ

ผู้ปกครองเก่ียวกับ 

การส่งเสริมของผูเ้รียน 

 

• ความหมายของ

จิตวิทยาพัฒนาการ 

• ความสำคญัของ

จิตวิทยาพัฒนาการ 

• หลักของพัฒนาการ 

พัฒนาการของมนุษย ์

• พัฒนาการและ

พฤติกรรมด้านต่างๆ            

- ระดับอนุบาลหรือ 

ระดับปฐมวัย  

  - ระดับประถมศึกษา  

  - ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

- กิจกรรมรูจ้ักตนเอง  

รู้จักครอบครัว 

- วิเคราะห์กรณี

ตัวอย่าง 

- สังเคราะห์

แนวความคิด 

- ศึกษา สังเกต ใน

สภาพจริงโดย

ปฏิบัติงานเป�นทีม 

- ออกแบบและจัด

กิจกรรมผู้เรียนแต ่

ละวัย 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนรูโ้ดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน PBL 

- วิเคราะห์ตัวอยา่ง

กรณีศึกษา 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ ์

จริง 

- ศึกษาดูงาน 

- คลิปวิดีโอ 
 

1. ประเมินจาก

คำถาม-ตอบ และ

การรายงานใน 

ชั้นเรียน ระหว่าง

ที่มีการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

2. ประเมินจาก

การเขียนรายงาน

การศึกษาสังเกต

ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล

เชื่อมโยง  

เชื่อมโยงความรู้

ทฤษฎีพัฒนาการ

ของผู้เรียนในวัย

ต่าง ๆ  ได้ 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วยการ

พูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ 

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนา 

ตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมยัและ

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. สามารถเข้าใจ

แนวคิด ทฤษฎี ท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียนรู้

2.2. สามารถวิเคราะห์

จุดเด่น  ป�ญหาและ

ออกแบบวิธีการเรียนรู้

ท่ีเหมะสมกับผูเ้รียน 

2.3. สามารถส่งเสริม 

สนับสนุนการเรยีนรู้

ของผู้เรียนในแตล่ะวัย

2.4. สามารถให้

คำแนะนำกับผู้ปกครอง

เก่ียวกับการส่งเสริการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติป�ญญาของพีอาเจต์  

(Piaget)   

วิก๊อทสก้ี(Vygotsky) 

• ทฤษฎีจิตวิเคราะห์

ของฟรอยด ์

• ทฤษฎีจิตสงัคมของอี

ริกสัน 

• ทฤษฎีการเรยีนรู้ทาง

สังคมของแบนดูรา 

• ทฤษฎีพัฒนาการทาง

จริยธรรมของ 

โคลเบิร์ก 

• วิธีการศึกษาและ

ประเมินพัฒนาการ

มนุษย ์

-  สังเคราะห์

ตัวอย่างกรณีศึกษา

วิธีการแก้ไขป�ญหา

การเรยีนรู ้

- กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

- กิจกรรมการแนะ

แนวและให้

คำปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

-ออกแบบและจัด

กิจกรรมแนะแนว 

-ออกแบบและจัด

กิจกรรมการให้

คำปรึกษาเชิง

จิตวิทยา 

 3. ประเมิน

จากกระบวน 

การทำงาน

และผลสำเรจ็

ของงานท่ี

แสดงให้เห็น 

ถึงความ

รับผิดชอบและ

การทำงาน 

เป�นทีม 

4. ประเมิน

จากรายงาน

และการ

นำเสนอ

การศึกษา

สังเกตผูเ้รียน

เป�นรายบุคคล 

-การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

ช้ีแนะและให้

ข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนา 

 - ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรู้

เพ่ิมเตมิจากครู

ต้นแบบ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
   3. สามารถ

ให้บริการและ

ช่วยเหลือผูเ้รียน

และผูเ้รียนผู้ท่ีมี

ความต้องการพิเศษ 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านตัวบ่งช้ีของ

สมรรถนะในระดับดี  

 

3.1. สามารถเข้าใจ

ปรัชญา แนวคิดและ

หลักการให้บริการและ

ช่วยเหลือผูเ้รียนและ

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ   

3.2. สามารถวิเคราะห์

จุดเด่น ป�ญหาและ

ออกแบบช่วยเหลือ

ผู้เรยีนตามแนวทางของ

การแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

3.3. สามารถส่งเสริม 

สนับสนุนการปรับตัว

เก่ียวกับชีวิตและสังคม  

การเรยีนนำไปสู่การ

วางแผนชีวิตและอาชีพ 

 

• ธรรมชาติและ

พัฒนาการแต่ละวัย 

• วิธีการส่งเสริม

พัฒนาการมนุษย์แต่

ละช่วงวัย 

• ทฤษฎีการเรยีนรู ้

- จิตวิทยาแนว

พฤติกรรมนิยม 

- จิตวิทยาแนวป�ญญา

นิยม 

-  จิตวิทยาแนว 

มนุษยนิยม 

- ทฤษฎีโมเดล

กระบวนการจดัการ

เรียนรู ้

- ลักษณะของการ

เรียนรู ้

- วิธีส่งเสริมการเรียนรู ้

  5. ประเมิน

จากกิจกรรม/

โครงการความ

ร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
    

 

 

 

 

 

 

3.4. มีทักษะการให้

ข้อมูลเก่ียวกับการ 

ปรับตัว ด้านชีวิต สังคม 

การเรยีน และการ

วางแผนสู่อาชีพ แก่

ผู้ปกครองและ

ผู้เก่ียวข้อง 

3.5 สามารถออกแบบ 

คำแนะนำกับผู้ปกครอง

เก่ียวกับการส่งเสริการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

• การแนะแนว 

- ความหมายและ

ความสำคญัของการ

แนะแนว  

- หลักการของการ 

แนะแนว    

-ประเภทของการ 

แนะแนว 

• บริการของงาน 

แนะแนว 

• มนุษย ์

• ธรรมชาติและ

พัฒนาการแต่ละวัย 

• วิธีการส่งเสริม

พัฒนาการมนุษย ์

แต่ละช่วงวัย 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
    

 

 

 

3.1. สามารถเข้าใจ

ปรัชญา แนวคิดและ

หลักการให้บริการและ

ช่วยเหลือผูเ้รียนและ

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ   

3.2. สามารถวิเคราะห์

จุดเด่น ป�ญหาและ

ออกแบบช่วยเหลือ

ผู้เรยีนตามแนวทางของ

การแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

3.3. สามารถส่งเสริม 

สนับสนุนการปรับตัว

เก่ียวกับชีวิตและสังคม  

การเรยีนนำไปสู่การ

วางแผนชีวิตและอาชีพ 

• ทฤษฎีการเรยีนรู ้

- จิตวิทยาแนว

พฤติกรรมนิยม 

- จิตวิทยาแนว 

ป�ญญานิยม 

-  จิตวิทยาแนว 

มนุษยนิยม 

- ทฤษฎีโมเดล

กระบวนการจดัการ

เรียนรู ้

- ลักษณะของการ

เรียนรู ้

- วิธีส่งเสริมการเรียนรู ้

• การแนะแนว 

- ความหมายและ 

ความสำคญัของการ

แนะแนว 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
    3.4. มีทักษะการให้

ข้อมูลเก่ียวกับการ

ปรับตัว ด้านชีวิต สังคม 

การเรยีน และการ

วางแผนสู่อาชีพ  

แก่ผู้ปกครองและ

ผู้เก่ียวข้อง 

3.5 สามารถออกแบบ 

วิธีการและฝ�กปฏิบัต ิ

การจัดกิจกรรมสำหรับ

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ การผ่าน

สมรรถนะต้องผา่นตัว

บ่งช้ีของสมรรถนะ 

ในระดับด ี

- หลักการของการแนะ

แนว ประเภทของการ

แนะแนว 

- บริการของงานแนะแนว 

- วิธีการให้คำปรึกษาและ

การให้การช่วยเหลือ

ผู้เรยีน 

- วิธีและเครื่องมือใน

การศึกษาผูเ้รียนและ

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ 

- กระบวนการดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียนและ

ผู้เรยีนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้

เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีกิจกรรม/โครงการ

ความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการพัฒนา

และแก้ป�ญหาผูเ้รียน 

- มีเครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้ปกครอง 

และชุมชนในการ

สนับสนุนการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านตัวบ่งช้ีของ

สมรรถนะในระดับด ี

- การให้คำปรึกษาแก่

ผู้เรยีน ครู และ

ผู้เก่ียวข้อง  

- เทคนิคท่ีใช้ใน

กระบวนการให้

คำปรึกษา 

- บทบาทของผู้ปกครอง   

  ท่ีมีต่อการพัฒนาและ 

  แก้ป�ญหาผู้เรียน 

- การสร้างความร่วมมือ

ในการพัฒนาผู้เรยีน

ระหว่างครู ผู้ปกครอง

และชุมชน 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 4 มีความ 

สามารถในการ

สร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

4.1 ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการ

พัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ให้คุณลักษะท่ีพึง

ประสงค ์

 

 

 

1. วางแผนและ

ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการ

พัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือ

สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนในการ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.สามารถออกแบบ

กระบวนการ พัฒนา

และแก้ป�ญหาผูเ้รียน

ร่วมกับผู้ปกครอง 

2.ออกแบบและจัด

กิจกรรมเพ่ือสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชนในการ

สนับสนุนการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 
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วิชา                 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Language for Communication) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1021304 วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝ�กปฏิบัติการฟ�ง การพูด   

การอ่านการเขียน และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศ

เพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝ�กการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟ�ง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน  

Use Thai-English languagefor communication in learning management appropriately in 

accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by analyzing 

concepts, theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of Language Use 

as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in 

instruction and communication, design learning management in listening, speaking, reading, 

writing, and gestures to develop learners, seek for general information for broader, up-to-date 

self-development and keeping up with the changes, practice the language and culture for 

peaceful living  

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 6 สามารถ

ใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อความ 

หมายในการ

เรียนการสอน

และการ

สื่อสารได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
 

6.1 สามารถใช้

ภาษาด้านทักษะ

การฟ�งเพ่ือการสื่อ

ความหมายในการ

เรียนการสอนและ

การสื่อสารได้

อย่างถูกต้อง 

6.2 สามารถ

ปฏิบัติการฟ�งใน

รูปแบบต่างๆ 

6.3 สามารถ

ปฏิบัติการ

ประเมินค่าจาก

การฟ�ง 

1.การจับใจความ   

การตีความ และ

สรุปประเด็นเรื่อง

ท่ีฟ�งและด ู

2. ปฏิบัติการฟ�ง

ในรูปแบบต่างๆ 

3.สามารถประเมิน

ค่าเรื่องท่ีฟ�งและดู

ตามจุดประสงค์

ของผู้ส่งสาร 
 

1.อธิบายใจความ

ความสำคญั แนวคิด

สำคัญ  และสรุป

ประเด็นเรื่องท่ีฟ�ง

และดไูดต้าม

จุดประสงค์ของ 

ผู้ส่งสาร 

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

2. ฝ�กปฏิบัติการ

วิเคราะห์และวินิจ

สารจากการฟ�งและ

ดู 
 

1.อธิบาย

ใจความ

ความสำคญั 

แนวคิดสำคญั  

และสรุป

ประเด็นเรื่องท่ี

ฟ�งและดูไดต้าม

จุดประสงค์ของ

ผู้ส่งสารเกณฑ์

การผ่าน ระดับ 

ดี 

 

1.วัตถุประสงค์ในการฟ�ง 

2. ลักษณะของการฟ�งท่ีเป�น

ประโยชน์ 

3. ลักษณะของการเป�นนัก

ฟ�งท่ีดี 

4. ลักษณะการฟ�งท่ีพ่ึง

หลีกเลี่ยง 

5. มารยาททางภาษากาย 

6.หลักการวิเคราะห์ วินิจ

สารเรื่องท่ีฟ�งและด ู

7.การคิดวิเคราะห์ การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
 

1. สรุปเป�น 

Mind Map 

2.การฝ�ก

ปฏิบัติการ

วิเคราะห์ วิจารณ์

เรื่องท่ีฟ�งและด ู

3. การฝ�กปฏิบัต ิ

การจับใจความ

การตีความ  และ

สรุปประเด็น 

4. กิจกรรม Role 

Play          

1.ตัวอย่าง 

2.แผ่นวีดิทัศน์ 

3. หนังสือพิมพ์ 

4.แผ่นเสยีง  

5.ภาพยนตร์   

6.แผนท่ี  

7.รูปภาพ   

8.ภาพเลื่อน

และภาพน่ิง 

9.แผนภูม ิ

10.Power 

Point 

ประกอบการ

บรรยายการคดิ

วิเคราะห์  

การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
 

1.ใบงาน  

2.การอธิบาย

ใจความ

ความสำคญั 

แนวคิดสำคญั  

และสรุปประเด็น

เรื่องท่ีฟ�งและดูได้

อย่างมี

วิจารณญาณ 

การวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถ

ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี” 

ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติใหม ่
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
     8.การจับใจความ   

การตีความและสรุปประเด็น  

9. การใช้ทักษะการฟ�ง 

เพ่ือการสอนของครูเช่น 

- เก็บ รวบรวมและ

แลกเปลีย่นข้อมูล 

- การสะท้อนคิดจากผู้เรียน 

- เข้าใจ เรียนรู้เรื่องราวของ

ผู้เรยีน 

 - สร้างสายสัมพันธ์ใน

ห้องเรียน เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือ 

 - ขจัดข้อขัดแย้ง 

 - สร้างความไว้วางใจ 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
   1.สามารถประเมิน

ค่าเรื่องท่ีฟ�งและดู

ตามจุดประสงค์ของ

ผู้ส่งสาร 

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

1.สามารถ

ประเมินค่าเรื่องท่ี

ฟ�งและดูตาม

จุดประสงค์ของผู้

ส่งสาร 

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

- 1.ประเมินค่าเรื่องท่ีฟ�ง

และดูอยา่งมีวิจารณญาณ  

2.วิเคราะห์ป�ญหาท่ีเกิดจาก

การใช้ภาษาไทยใน

เทคโนโลยีสารสนเทศ    

3.ใช้ภาษาผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
 

1.แลกเปลีย่น

เรียนรู้ป�ญหาท่ี

เกิดจากการใช้

ภาษาไทยใน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ    

2. เทคนิคเพ่ือน

คู่คิดในประเด็น 

การประเมินค่า

เรื่องท่ีฟ�งและด ู

3.การเขียน

บทความวิชาการ

ในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

4. กิจกรรม Role 

Play          

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์

 E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 
 

1.แบบประเมิน

การประเมินค่า

เรื่องท่ีฟ�งและ 

ดูอย่างมี

วิจารณญาณ * 

หมายเหตุ * การ

วัดและประเมิน 

ผลผู้เรยีนท่ีมี

ความสามารถ 

ต่ำกว่าเกณฑ์  

“ดีมาก” ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม ่
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
 6.4 สามารถ

ออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู้ทักษะ

การฟ�งเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 

4.สามารถ

ออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู้ทักษะ

การฟ�งเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ทักษะการ

ฟ�งเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ทักษะการ

ฟ�งเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนได ้

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

1. วิเคราะห์การฟ�ง นำมา

วางแผนออกแบบกิจกรรม

การให้สอดคล้องกับความ

สนใจและความถนัดของ

ผู้เรยีนอย่างหลากหลายตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ท้ังผู้เรียนปกติและผู้เรียนท่ีมี

ความต้องการจำเป�นพิเศษ 

1. การเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป�นฐาน 

(Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

 6.5 สามารถใช้

วาทวิทยาสาหรับ

ครูในการถ่ายทอด

ความรู้ สร้างแรง

บันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความสุข 

 

 

 

 

1.ปฏิบัติวาทวิทยา

สาหรับครูในการ

ถ่ายทอดความรู้ 

สร้างแรงบันดาล

ใจและส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนมีความสุข 

2. สามารถใช้

ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการ

อยู่ร่วมกันอย่าง

สันต ิ

 

1. สามารถใช้วาท

วิทยาสาหรับครู

ในการถ่ายทอด

ความรู้ สร้างแรง

บันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความสุข 

2. สามารถใช้

ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือ

การอยู่ร่วมกัน

อย่างสันต ิ

เกณฑ์การผ่าน 

ร้อยละ 80 

 

 

1.สามารถใช้วาท

วิทยาสาหรับครู

ในการถ่ายทอด

ความรู้ สร้างแรง

บันดาลใจและ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

มีความสุข 

 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 

1.ความหมาย, ความสำคัญ, 

องค์ประกอบของการพูด, 

จุดมุ่งหมาย, ลักษณะของผู้

พูดท่ีดี, ประเภทของการพูด , 

การพูดให้สมัฤทธิผล และ

หัวใจนักพูด 

2. สำนวน/คำประพันธ์ท่ี

เก่ียวข้องกับการพูด 

3. การพูดสรา้งแรงบันดาลใจ 

4. การพูดเพ่ือสรา้งสันตภิาพ 

5. การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันต ิ

6. การพูดเชิงบวก 

7. การใช้วาทการเพ่ือการ

สอนของคร ู

1. การอธิบาย 

2. การสอนแบบ 

PQ4R 

3. การสอนแบบ 

SQ3R 

4. การสอนแบบ 

PANORAMA 

5. การสอนแบบ 

KWL 

6. การสอนแบบ 

5W1H 

6. การสอนแบบ 

DR TA 

7. การฝ�กปฏิบัต ิ

1.Powerpoint 

2.ตัวอย่าง

วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

1.เกณฑ์การ

ประเมินการ

เขียน 

2.เกณฑ์การ

ประเมินการพูด 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
 6.6 สามารถ

ออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู้ทักษะ

การพูดเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 
 

4.สามารถ

ออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู้ทักษะ

การพูดเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ทักษะการ

พูดเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน 

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรู้ทักษะการ

พูดเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนได ้

เกณฑ์การผ่าน 

ระดับ ด ี

1. วิเคราะห์การพูด นำมา

วางแผน 

ออกแบบกิจกรรมการให้

สอดคล้องกับความสนใจและ

ความถนัดของผู้เรียนอย่าง

หลากหลายตามความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ท้ัง

ผู้เรยีนปกติและผูเ้รียนท่ีมี

ความต้องการจำเป�นพิเศษ 

1. การเรียนรู้โดย

ใช้สมองเป�นฐาน 

(Brain - based 

learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ ์

เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 6.7 สามารถใช้

การอ่านในการ 

สืบค้นสารนิเทศ 

สามารถใช้การ

อ่านในการ 

สืบค้นสารนิเทศ

เพ่ือพัฒนาตนให้

รอบรู้ ทันสมยั 

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

สำหรับคร ู

อ่านโดยการ 

สืบค้นสารนิเทศ

เพ่ือพัฒนาตนให้

รอบรู้ ทันสมยั 

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

สำหรับคร ู

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

อ่านบทความ

วิชาการ รายงาน

การวิจัย ตำรา

วิชาการ หนังสือ

โดยการ 

สืบค้นสารนิเทศ

เพ่ือพัฒนาตนให้

รอบรู้ ทันสมยั 

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

สำหรับคร ู

เกณฑ์การผ่าน

อย่างน้อย 8 

เรื่อง/เล่ม 

 

 

- หลักการอ่าน  - 

ความหมายของ 

การอ่าน   

- จุดมุ่งหมายของ 

การอ่าน   

- ประเภทของการ

อ่าน  

- ความสำคัญของ 

การอ่าน  

- หลักการอ่านคำใน

ภาษาไทย   

- คุณสมบัติของนัก

อ่านท่ีดี 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป�นฐาน (Brain 

- based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์ 

E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1.แบบประเมิน

การประเมินการ

อ่าน 

2. แบบประเมิน

บันทึกการอ่าน 

หมายเหตุ * การ

วัดแลประเมินผล

ผู้เรยีนท่ีมีความ 

สามารถต่ำกว่า

เกณฑ์ “ดีมาก” 

ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม ่

- รายงานความ 

ก้าวหน้ารายบุคคล

ในแต่ละครั้งท่ีจัด

กิจกรรมด้วย 

การพูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการประเมิน

ในแต่ละระยะ 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ / 

ครูด ี



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 206 

สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 
 6.8 สามารถ

สื่อสารเรื่องท่ีอ่าน

ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

6.8 สามารถ

สื่อสารเรื่องท่ีอ่าน

ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ โดย

การพูด เขียน 

แสดงความคดิเห็น 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

สร้างสรรค์ 

ประเมินค่า และ

นำข้อคิดไป

ประยุกต์ใช้

แก้ป�ญหา 

ในการดำเนินชีวิต 
 

6.8 สามารถ

สื่อสารเรื่องท่ีอ่าน

ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ โดย

การพูด เขียน 

แสดงความ

คิดเห็น 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

สร้างสรรค์ 

ประเมินค่า และ

นำข้อคิดไป

ประยุกต์ใช้

แก้ป�ญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

สื่อสารเรื่องท่ีอ่าน

ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ โดย

การพูด เขียน 

แสดงความ

คิดเห็น 

วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

สร้างสรรค์ 

ประเมินค่า และ

นำข้อคิดไป

ประยุกต์ใช้

แก้ป�ญหา 

ในการดำเนินชีวิต 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

- การพูด เขียน แสดง

ความคิดเห็น 

- การพูด เขียนอย่าง

สร้างสรรค ์

- การพูด เขียนในการ

ถ่ายทอดความรู ้

- การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สร้างสรรค์ 

ประเมินค่า และนำ

ข้อคิดไปประยุกต์ใช้

แก้ป�ญหาในการ

ดำเนินชีวิต 

1. การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป�นฐาน (Brain 

- based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์ 

E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

1.แบบประเมิน

การประเมินการ

อ่าน เขียน พูด 

2. แบบประเมิน

การวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ 

สร้างสรรค์ 

ประเมินค่า 

หมายเหตุ * การ

วัดแลประเมินผล

ผู้เรยีนท่ีมี

ความสามารถตำ่

กว่าเกณฑ์ “ดี

มาก” ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม่ 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ  

บันทึกแจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

- การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ /ครู

ด ี
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 6.9 รักการอ่าน มีการอ่านอย่าง

ต่อเน่ืองจนเป�น

นิสัยและรักการ

อ่าน 

6.9 รักการอ่าน

และสร้างภาคี

เครือข่ายเพ่ือ

ปลูกฝ�งการอ่าน

และการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่าง

ยั่งยืนทุกรูปแบบ 

อ่านหนังสือ 10 

เล่ม/ภาคเรียน 

- บันทึกการอ่าน 

- ทักษะในการอ่าน ฟ�ง 

ดู พูด เขียน และตั้ง

คำถามเพ่ือค้นคว้าหา

ความรู้ 

1. การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป�นฐาน (Brain 

- based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์ 

E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดทัิศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1.แบบประเมิน

การประเมินการ

อ่าน  

2. แบบประเมิน

บันทึกการอ่าน 

หมายเหตุ * การ

วัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถ

ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี

มาก” ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม ่

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ  

บันทึกแจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำ 

ช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ / 

ครูด ี
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 6.10 สามารถ

ออกแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ให้กับผู้เรยีน 

ออกแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ให้กับผู้เรยีน 

ออกแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ให้กับผู้เรยีนอย่าง

น้อย 1 กิจกรรม/

โครงการ  

ออกแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ให้กับผู้เรยีนอย่าง

น้อย 1 กิจกรรม/

โครงการ 

- การออกแบบ

กิจกรรม 

- การเขียนโครงการ 

1. การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป�นฐาน (Brain 

- based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์ 

E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1.แบบประเมิน

การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมนิสยัรัก

การอ่าน 

2. แบบประเมิน

โครงการ 

หมายเหตุ * การ

วัดและประเมิน 

ผลผู้เรยีนท่ีมี

ความสามารถ 

ต่ำกว่าเกณฑ์  

“ดีมาก” ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม ่

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ  

บันทึกแจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำ 

ช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ / 

ครูด ี
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สมรรถนะ

หลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง

หรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

เนื้อหา  

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อ

และคำอธิบาย 

พอสังเขป) 

แนวการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผลสะท้อน

ผลและพัฒนา) 

 6.10 การเขียน

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. การปฏิบัติการ

เขียนอย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือ

ใช้ในการจัดการ

เรียนรู ้

1. ความสามารถ

ในการเขียนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

เพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนรู ้

 

- เขียนสื่อสารได้

ถูกต้องได้ระดับดี

มากข้ึนไป 

 

1. การเขียนหนังสือ

ราชการ 

2. การเขียนรายงาน 

3. การเขียนบทความ 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้

สมองเป�นฐาน (Brain 

- based learning) 

2.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –

based learning) 

3.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

4. ฝ�กปฏิบัติจริง 

1.หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ์ 

E-books 

2.วารสาร

อิเล็กทรอนิกส ์

3.ฐานข้อมูล 

(Database) 

4.แผ่นวีดิทัศน์ 

5.หนังสือพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส ์ 

6.ไปรษณยี์

อิเล็กทรอนิกส ์

7. Youtube 

8. ห้องสมุด 

 

1.แบบประเมิน

การเขียน 

2. แบบประเมิน

โครงการ 

หมายเหตุ * การ

วัดและ

ประเมินผลผู้เรียน

ท่ีมีความสามารถ

ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี

มาก” ผู้สอนให้

คำปรึกษาเป�น

รายบุคคลและ

ปฏิบัติ/ทำช้ินงาน

ใหม ่

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ  

บันทึกแจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ / 

ครูด ี
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วิชา             การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   1021201 

 

 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา

และชุมชน  นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 

ป�ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Develop a school-based curriculumand subjects curriculum in nature of major related to school and 

community context, implement and evaluate curriculum through application of curriculum basic knowledge, 

curriculum evolution, curriculum theories and development model, backgrounds of curriculum developmentin 

educational philosophy, psychology, social, culture, technology and other factors; basic education curriculum, 

school-based curriculum development, curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends 

in curriculum development; and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 

1.3 บูรณาการ

ความรู้เน้ือหาวิชา 

หลักสตูร ศาสตร์

การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการ

เรียนรู ้

1. อธิบาย

ความหมายและ

จุดมุ่งหมาย 

ความสำคญั 

องค์ประกอบ 

ประเภทของ

หลักสตูร 

กระบวนการพัฒนา

หลักสตูร การนำ

หลักสตูรไปใช้  

การประเมินหลักสตูร 
 

สามารถพัฒนา ใช้ 

และประเมิน

หลักสตูร 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านตัวบ่งช้ีของ

สมรรถนะในระดับด ี

1. สามารถวิเคราะห์

ความหมายและ

จุดมุ่งหมาย 

ความสำคญั 

องค์ประกอบ ประเภท

ของหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนา

หลักสตูร การนำ

หลักสตูรไปใช้ การ

ประเมินหลักสูตร 
 

• หลักการแนวคดิ ทฤษฎี

การพัฒนาหลักสูตร 

• พ้ืนฐานทางปรัชญา

การศึกษา จิตวิทยา 

สังคม วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยีในการพัฒนา

หลักสตูร 

• วิวัฒนาการของ

หลักสตูรในประเทศไทย 

• รูปแบบของหลักสตูร 
 

- กิจกรรมศึกษา

เรียนรู้แหล่งเรียนรู้

โรงเรียนต้นแบบใน

เรื่องกระบวนการ

จัดทำหลักสูตร 

กระบวนการนำ

หลักสตูรไปใช้ และ 

กระบวนการบริหาร

หลักสตูร

สถานศึกษา 
 

- สื่อบุคคล 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้

สถานศึกษา 

- คลิปวิดีโอ 
 

1.1 ประเมินจาก

การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในช้ัน

เรียน 

1.2 ประเมินจาก

การนำเสนอ

ผลงาน 

1.3 ประเมินจาก

ผลงานการ

วิเคราะหต์ัวช้ีวัด

จากหลักสูตร

แกนกลาง 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วยการ

พูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 มีความ 

สามารถใน 

การจัดการ

เรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 

3.1 พัฒนา

หลักสตูรการ

จัดการเรียนรู้  

สื่อ การวัดและ

ประเมินผล 

การเรยีนรู ้

2. สามารถวิเคราะห์

หลักสตูรแกนกลาง 

3. สามารถออกแบบ

และสร้างหลักสูตร

สถานศึกษารายวิชา

พ้ืนฐานและรายวิชา

เพ่ิมเตมิในสาขา

วิชาเอก 

4. สามารถประเมิน

และปรับปรุง

หลักสตูร 

 2. สามารถวิเคราะห์

หลักสตูรแกนกลาง 

3. สามารถออกแบบ

และสร้างหลักสูตร

สถานศึกษารายวิชา

พ้ืนฐานและรายวิชา

เพ่ิมเตมิในสาขา

วิชาเอก 

4. สามารถประเมิน

และปรับปรุงหลักสูตร 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีของ

สมรรถนะในระดับด ี

• กระบวนการพัฒนา

หลักสตูร 

• การนำหลักสูตร         

ไปใช้ 

• การประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

• หลักสตูรแกนกลาง 

• หลักสตูรสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเอก 

• หลักสตูรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของต่างประเทศ 

• ป�ญหาและแนวโน้มใน

การพัฒนาหลักสูตร 

- วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบ กรณี

ตัวอย่างหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

- ศึกษา เปรียบเทียบ

วิวัฒนาการหลักสูตร

ของไทยแต่ละยุคสมัย 

- ศึกษา วิเคราะห์สรุป

มโนทัศน์ของหลักสูตร

แกนกลาง 

-ศึกษา วิเคราะห์ สรุป

มโนทัศน์ของหลักสูตร

รายวิชาพื้นฐาน และ

รายวิชาเพิ่มเติมใน

สาขาวชิาเอก 

-หนังสือ ตำรา 

เก่ียวกับการ

พัฒนา

หลักสตูร 

 

1.4 ประเมินจาก

ผลงาน การ

จัดทำหลักสูตร

หลักสตูรรายวิชา

พ้ืนฐานและ

รายวิชาเพ่ิมเติม 

1.5  ประเมิน

จากผลงานการ

ประเมิน

หลักสตูร 

1.6 ประเมินจาก

ผลงาน การ

ออกแบบ

กระบวนการนำ

หลักสตูรไปใช้ 

 

- การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำ 

ช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
      - ฝ�กปฏิบัติการ 

จัดทำหลักสูตรรายวิชา

พื้นฐาน และรายวิชา

เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก 

- ฝ�กปฏิบัติการ

ประเมินหลักสูตร

สถานศึกษาและ

หลักสูตรในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ของ 

รายวิชาเอก 

-ออกแบบกระบวน 

การนำหลักสูตรไปใช้ที่

เหมาะสมกับบริบทของ

สถาน 

ศึกษาและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

- ศึกษา วิเคราะห์ 

ป�ญหาและแนวโน้มใน

การพัฒนาหลักสูตร 

 1.7 ประเมินจาก

กระบวนการ

ทำงานและ

ผลสำเร็จของงาน

ที่แสดงให้เห็นถึง

ความรับผิดชอบ

และการทำงาน

เป�นทีม 

1.8 ประเมินจาก

รายงานและการ

นำเสนอ

การศึกษาสังเกต

ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล 
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วิชา             วิทยาการจัดการเรียนรู้    

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1022301 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ

บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป�นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเรียนรวม ฝ�กปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถ

ในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที ่ดี  

มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

1.3 บูรณาการ

ความรู้ เน้ือหาวิชา 

หลักสตูร ศาสตร์

การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการจดัการ

เรียนรู ้

1. สามารถออกแบบ

และจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

นำไปใช้จัดกิจกรรม

การเรยีนรู ้

วัดประเมินผลการ

เรียนรู้และใช้สื่อหรือ

ทรัพยากรสนับสนุน

การเรยีนรู้อย่าง

บูรณาการเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนตามเป้าหมาย

ของหลักสูตร และ

ส่งเสริมสมรรถนะท่ี

จำเป�นในศตวรรษ 

ท่ี 21 

1. อธิบาย             

และวิเคราะห์ 

กระบวนการจดัการ

เรียนรูด้้วย

นวัตกรรมร่วมสมัย 

2.สามารถออกแบบ

และวางแผนการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ได ้

3.สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการจัดการ

เรียนรู ้  เทคนิคการ

จัดการเรียนอย่าง

หลากหลายและ

เหมาะสมกับ

เน้ือหาวิชาท่ีสอน

และผูเ้รียน 

1. วิเคราะห์ แนวคิด 

หลักการการจัดการเรียนรู้  

2. สามารถกำหนด

จุดประสงค์ออกแบบการ

ประเมิน และกิจกรรมการ

เรียนรู้ได้ 

3. ออกแบบ และจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะกับวัย พัฒนาการ 

และความแตกต่างของ

ผู้เรียน  

4. ฝ�กปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้จุลภาค 

5. ออกแบบและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน้นการ

ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน

คิดเป�น ทำเป�นและ

แก้ป�ญหาได้   

1.ทฤษฎีการเรียนรู ้

2. ทฤษฎีสมองกับ 

การเรยีนรู ้

3. ทฤษฎีจิตวิทยา 

การเรยีนรู ้

4. รูปแบบการจัดการ

เรียนรูเ้ชิงรุก

(BBL,PBL,PrBL,RBL, 

CBL) 

 

 

- ศึกษา สังเกต การ

จัดกรรมการเรียนรู้

ในสถานศึกษา 

- ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้โดยวิธี

ศึกษาบทเรียน 

- ฝ�กปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค 

สะท้อนผลการ

เรียนรู้ สรุปองค์

ความรู้เพ่ือนำไป

ประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพครู 

 

 

 

 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

-ครูผู้สอนใน

สถานศึกษา/ครู

ภูมิป�ญญา/ครู

ต้นแบบใน

ชุมชน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- คลิปวิดีโอ 

 

1.1. ประเมิน

จากการ

ออกแบบและ

เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู ้

 

 

 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่ละ

ครั้งท่ีจัดกิจกรรม

ด้วยการพูดคยุ 

- บันทึกแจ้งผล

การประเมินในแต่

ละระยะ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 

2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 

ส่งเสริม 

การเรยีนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรยีน

แต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 

พัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัย

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 
 

2. สามารถ แสดงออก

ถึงการยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรยีนแต่

ละบุคคล 

และสามารถจัด

กิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

ให้ผู้เรียน 

มีความสุข 

4.สามารถบริหาร

จัดการช้ันเรียนได้

อย่างมีคุณภาพ 

5. สามารถจดัการ 

ช้ันเรียนให้เป�นช้ัน

เรียนท่ีมีความสุขและ

ปลอดภยั 

 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านทุกตัวบ่งช้ี

อยู่ในระดับด ี

6. เลือก ประยุกต์ และใช้

สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการสืบ

เสาะหาความรู้ การ

แก้ป�ญหาการสื่อสารของ

นักเรียนท่ีอิงกับมาตรฐาน

หลักสตูร 

7. ออกแบบ วางแผน

ประเมินผลสะท้อนกลับ

และพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพ 

8.  สามารถจดับรรยากาศ

การเรยีนรู้ท่ีเสริมสรา้ง

ผู้เรยีนในด้านการ

แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ 

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

5. นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ท่ีพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

6. การออกแบบและเขียน

แผนการจดัการเรียนรู ้

7. หลักการแนวคิด ทฤษฎี

การบริหารจัดการช้ันเรยีน 

8. นวัตกรรมในการบริหาร

จัดการช้ันเรียนร่วมสมยั 

 

- 

 

- 1.2. ประเมิน

จากการฝ�ก

ปฏิบัติการสอน

แบบจุลภาค 

1.3 ประเมิน

จากบันทึกการ

สะท้อนผลการ

เรียนรู ้

 

-การสะท้อนผลการ

ร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำ 

ช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรูเ้พ่ิมเตมิ

จากครูต้นแบบ /ครู

ดี 



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 217 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 มีความ 

สามารถใน 

การจัด 

การเรยีนรู ้

สมรรถนะรองท่ี  

3.2 วางแผนและ

จัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีป�ญญา 

รู้คิดและมีความ

เป�นนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 

3.4 จัดกิจกรรม

และสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียน 

มีความสุขใน 

การเรยีนโดย

ตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

  9. สามารถสร้าง

แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนนำการเรียนรู้

ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้สิ่ง

ใหม่อย่างเป�ดกว้าง  

กระตุ้นด้วยคำถามและ

ป�ญหาท้าทายการ

เรียนรู ้

10. สามารถนำ

นวัตกรรม มาใช้ในการ 

บริหารจดัการช้ันเรียน 

11. สามารถกำกับ 

ดูแล และแก้ป�ญหาใน

ช้ันเรียน   

12. สามารถสร้างเสริม

ความมีวินัยเชิงบวกใน

ช้ันเรียน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
    13. สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ในช้ันเรียน  

ออกแบบ และนำไปใช้

ในการบริหารจัดการช้ัน

เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี
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วิชา            วิทยาการจัดการเรียนรู้  2 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1022302 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�นนวัตกรรม สร้างแรง

บันดาลใจผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป�นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ การออกแบบ

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที ่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ฝ�ก

ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 

มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ

ความเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

สมรรถนะรองท่ี 

1.3 บูรณาการ

ความรู้ เน้ือหาวิชา 

หลักสตูร ศาสตร์

การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการจัด 

การเรยีนรู ้

1. เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้บูรณา

การการเรียนรู้

แบบเรียนรวมที่มี

คุณภาพได้ 

2. เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการได้ 

3.ใช้และสร้างสือ่การ

เรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู้ได้ 

4.  ออกแบบ

เคร่ืองมือประเมินการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ความแตกต่างของ

ผู้เรียนและบริบทเน้ือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. สามารถ

ออกแบบกระบวน 

การจัดการเรยีนรู้ท่ี

หลากหลายเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 

2.สามารถบริหาร

จัดการช้ันเรียนได้

อย่างมีคุณภาพ 

3. สามารถจดัการ 

ช้ันเรียนให้เป�นช้ัน

เรียนท่ีมีความสุข

และปลอดภัย 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านตัวบ่งช้ีอยู่

ในระดับด ี

1. สามารถออกแบบ

และบูรณาการ 

การเรียนรู้แบบเรียนรวม

ได้ 

2. สามารถบูรณาการ

สาระการเรียนรู้ ทั้ง

ภายในและระหว่างกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

3.สามารถเลือก 

ประยุกต์ และใช้ส่ือการ

เรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ พัฒนา และ 

สร้างสื่อทีส่่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

4.สามารถประเมินผล 

สะท้อนผลเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

1. การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การ 

2. การใช้สื่อและ

เทคโนโลย ี

3. การจัดการเรียนรู ้

สำหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 

4.เทคนิคการสร้างแรง

บันดาลใจให้กับผู้เรยีน 

5.การประเมนิตามสภาพ

จริงและเทคนิคการ

ประเมินการเรียนรู้ในช้ัน

เรียน 

 

 

เลอืกใช้กระบวน 

การเรยีนรู้ดังน้ี 

1. การเรียนรู้เชิงรุก 

2.การเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป�นฐาน 

3. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

4. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

5. การเรียนรู้แบบ

เน้นประสบการณ์  

6. การเรียนรู้ท่ี

บูรณาการภาษา

และเน้ือหาในการ

สอน 

 

- กรณีศึกษา 

- โรงเรียน 

-ครูผู้สอนใน

สถานศึกษา/ครู

ภูมิป�ญญา/ครู

ต้นแบบใน 

ชุมชน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- คลิปวิดีโอ 

 

1. ประเมินจาก

การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมในช้ัน

เรียน 

2. ประเมินจาก

การนำเสนอ

ผลงาน 

3. ประเมินจาก

ผลงานการ

ออกแบบ

แผนการจดัการ

เรียนรู ้

 

 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วย

การพูดคุย   
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

 

 

 

 

 

 

 
 

สมรรถนะรองท่ี 

2.3 ส่งเสริม 

การเรยีนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรยีน

แต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อ

การเปลีย่นแปลง 

 

 

5. สามารถ 

แสดงออกถึงการ

ยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรยีน

แต่ละบุคคล 

และสามารถจัด

กิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียน 

มีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  สามารถจัดบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่เสริมสร้าง

ผู้เรียนในด้านการ

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

6. สามารถสร้างแรงจูงใจ/

แรงบันดาลใจให้ผู้เรียนนำ

การเรียนรู้ด้วยตนเองใฝ่

เรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างเป�ด

กวา้ง กระตุ้นด้วยคำถาม

และป�ญหาทา้ทายการ

เรียนรู้ 

7. สามารถนำนวตักรรม 

มาใชใ้นการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน 

8. สามารถกำกับ ดูแล 

และแก้ป�ญหาในชั้นเรียน   

6. หลักการแนวคิด 

ทฤษฎีการบริหารจัดการ

ช้ันเรียน 

7. นวัตกรรมในการ

บริหารจดัการช้ันเรียน

ร่วมสมัย 

 

7.การเรียนรู้แนว

จิตตป�ญญาศึกษา 

8. การศึกษา

บทเรียน 

9. การสะท้อนผล 

 4. ประเมินจาก

กระบวน 

การทำงานและ

ผลสำเร็จของ

งานท่ีแสดงให้

เห็นถึงความ

รับผิดชอบและ

การทำงานเป�น

ทีม 

5. ประเมินจาก

รายงานและการ

นำเสนอ

การศึกษาสังเกต

ผู้เรยีนเป�น

รายบุคคล 

บันทึกแจ้งผล

การประเมินใน

แต่ละระยะ 

-การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

แนะนำ 

ช่วยเหลือ 

- ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อน

ผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 มีความ 

สามารถใน 

การจัด 

การเรยีนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 

3.2 วางแผนและ

จัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีป�ญญา 

รู้คิดและมีความ

เป�นนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 

3.4 จัดกิจกรรม

และสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียน 

มีความสุขใน 

การเรยีนโดย

ตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

  9. สามารถสร้างเสรมิ

ความมีวินัยเชิงบวกใน

ช้ันเรียน 

10. สามารถวิเคราะห์

สถานการณ์ในช้ันเรียน  

ออกแบบ และนำไปใช้

ในการบริหารจัดการช้ัน

เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี
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วิชา            การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Measurement and Evaluation) 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1042101 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน 

บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป�นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของ

ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง        

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด

และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและ

สร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the subject matter, context, 

individual difference of learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner 

development and quality development of learning management under the concepts and theories of measurement 

and evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback giving for learning 

promotion in learners, guideline of using measurement and evaluation result in learner development, proper and 

creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for self-development to be a good teacher 

who is proficient, smart, and up to date 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

1.4 ใช้ความรู้ 

การวัดประเมินผล 

การเรยีนรู้ และ

การวิจัยเพ่ือ

แก้ป�ญหาและ

พัฒนาผู้เรียน 

 

 

1. อธิบาย วิเคราะห์

หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี การวัดผล 

ประเมินผล สะท้อน

ผล  เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนและการ

จัดการเรียนรู ้

2. สามารถออกแบบ 

กำหนดเกณฑ์และ

สร้างเครื่องมือการวัด

และประเมินผลท่ี

ชัดเจน สอดคล้องกับ

พัฒนาการของ

ผู้เรยีนและดำเนิน 

การวัด และ

ประเมินผล  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

1.รู้และเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  

การวัดผล 

ประเมินผล สะท้อน

ผล  เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนและการ

จัดการเรียนรู ้

2 ออกแบบและ

ดำเนินการวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

 

1. วิเคราะห์หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  

การวัดผล ประเมินผล 

สะท้อนผล  เพือ่พัฒนา

ผู้เรียนและการจัด 

การเรียนรู้ 

2. สามารถออกแบบ 

กำหนดเกณฑ์และสร้าง

เคร่ืองมือการวัดและ

ประเมินผลที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับพัฒนา 

การของผู้เรียน 

3. สามารถวัด และ

ประเมินผล ตามสภาพ

จริงของผู้เรียนทั้งแบบ

กลุ่มและรายบุคคลโดย

ใช้เคร่ืองมือและวธิีการที่

เหมาะสมและ

หลากหลาย 

1. ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกับหลักการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

2. พฤติกรรมทางการ

ศึกษา 

3. เทคนิคและเครื่องมือ

วัดผลการเรียนรู ้

4. การประเมินผลการ

เรียนรูต้ามสภาพจริงการ

ประเมินภาคปฏิบัติ  

และการประเมินผลแบบ

ย่อยและแบบรวม 

5.การตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือ 

 

- ศึกษากรณี

ตัวอย่าง 

- กำหนดแนว

ปฏิบัติในการวาง

แผนการจดัการ

เรียนรู้และการ

ปฏิบัติหน้าท่ีครู

อย่างเหมาะสม 

- ค้นคว้าตัวอย่าง

การออกแบบการ

เรียนรู้ท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดการเรยีนแบบ

ใฝ่รู ้

- ให้สังเกตการ

จัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน 

- สื่อบุคคล 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- คลิปวิดีโอ 

- หนังสือ ตำรา 

เก่ียวกับการวัด

และประเมินผล 

- ความสนใจ

และความ

มุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 

- ผลการ

วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

- ตรวจผลงาน 

- สังเกต

พฤติกรรมการ

ทำงาน 

-ตรวจผลงาน 

- สังเกต

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุ่ม 

 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วยการ

พูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

สมรรถนะรองท่ี 

2.3 ส่งเสริม 

การเรยีนรู้ เอาใจ

ใส่ และยอมรับ

ความแตกต่างของ

ผู้เรยีนแต่ละ

บุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทัน

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

3. สามารถวิเคราะห์

ข้อมูล สรุปผลการ

ประเมิน และให้

ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ตามศักยภาพของ

ผู้เรยีน 

3. ใช้ผลการวัดและ

ประเมินผลผู้เรียนมา

ปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับ

ศักยภาพของผู้เรยีน 

 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านทุกตัวบ่งช้ี

อยู่ในระดับด ี

4. สามารถวิเคราะห์

ข้อมูล สรุปผล 

การประเมิน และให้

ข้อมูลป้อนกลับท่ีมี

รายละเอียดของ

ข้อบกพร่องและการ

ปรับปรุงการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

5. สามารถใช้ผลการวัด

และประเมินผลผู้เรียน

มาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีนเป�นรายบุคคล 

 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี

6. สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

7. การตัดสินผลการเรียน 

- ออกแบบการ

จัดการเรียนรู ้

- จัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู ้

- ฝ�กปฏิบัติการสอน

ในห้องเรียน 

- วิเคราะห์

กรณีศึกษา 

- สรุปองค์ความรู้

เป�นแผนผังความคิด 

- แบ่งกลุ่มทำ

กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลจาก 

วารสาร  ตำราและ

อินเตอร์เน็ต 

 
 

 - ประเมินจาก

การรายงาน 

- ประเมินจาก

รายงานและ

ความสามารถ

ในการนำเสนอ

ผลงาน 

-การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

ช้ีแนะและให้

ข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนา 

 - ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 

เช่น เรียนรู้

เพ่ิมเตมิจากครู

ต้นแบบ /ครดู ี
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วิชา             นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้  

                  (Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning) 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1032201 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิด

และมีความเป�นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป�นพิเศษ โดย   

การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป�ญญาและใช้การสะท้อน

คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

 Apply digital technologies for  learning management design in accordance with individual major to develop 

learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, learner individual differences, and learners with 

special needs by analyzing principals, concepts, and theories being relevant to innovation and information 

technology for educational communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order 

to be able to select and apply innovation and information technology for educational communication and learning 

effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection to apply for self-development to become a good 

teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 

1.3 บูรณาการ

ความรู้เน้ือหาวิชา 

หลักสตูร ศาสตร์

การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการ

เรียนรู ้
 

1. สามารถวิเคราะห์

เน้ือหา จุดประสงค์

การเรยีนรู้ ผูเ้รียน

องค์ประกอบอ่ืนๆ 

เพ่ือนำมาออกแบบ 

พัฒนา และประเมิน 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

และผูเ้รียน 

2. สามารถเลือกใช้

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีท่ีมีอยู่

อยากหลาก หลายมา

พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และผู้เรียนได ้
 

1. สามารถ

วิเคราะห์ ออกแบบ

พัฒนา ประเมิน 

บูรณาการและ

เลือกใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนได้

อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพอยู่

ในเกณฑ์ด ี

2. สามารถ

ประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และผู้เรียน

อยู่ในเกณฑ์ด ี
 

1. วิเคราะห์หลักการ 

ทฤษฎีนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนอยู่ในเกณฑ์ด ี

2. สามารถอธิบายการ

ทำงานของระบบดิจิทัล 

เพ่ือเช่ือมโยงสู่การ

ปฏิบัติงาน และ

กระบวนการจดั

การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ด ี

3. สามารถสืบค้นข้อมลู 

ประมวลผลข้อมูลอยู่ใน

เกณฑด์ ี

4. สามารถอธิบายและ

ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือ

ความมั่นคงปลอดภัย

อยู่ในเกณฑ์ด ี

1. หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้

และผู้เรียน (ศึกษาหลักการ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ความหมาย พัฒนาการของ

เทคโนโลยี กระบวน การของ

เทคโนโลยี ผลกระทบ ของ

เทคโนโลยี เป�นต้น) 

2. การออกแบบ การพัฒนา 

การประเมินนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู้และผู้เรยีน 

(ศึกษากระบวนการออกแบบ 

พัฒนา และการประเมิน 

อย่างเป�นระบบ เช่นADDIE 

Model หรอื การนำ Blooms 

‘ Taxonomy) เป�นต้น 

ดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนด้วย 

1.การเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป�นฐาน 

(Project – based 

learning) 

2.การเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป�นฐาน 

(Research-based 

learning) 

3.การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 
 

- ห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ์

- สถานศึกษา 

(โรงเรียน) 

- คลิปวิดีโอ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีต่างๆ 

- ครูผู้สอน 

- นักเรียน 

- แหล่งข้อมูล

บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

เช่น งานวิจัย 

ข่าว เป�นต้น 

1. การวัด

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ด้วยการสอบ 

(มีการทดสอบ 

Pretest/ 

Posttest)  

2. การประเมิน

โครงการ/ วิจัย

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนรู้และ

ผู้เรยีน 
 

- ผลการนำไป

ทดลองในใช้ใน

สถานศึกษา 

-ผลจากการ

ประเมิน

กระบวนการ

ออกแบบ พัฒนา

ทดลองใช้เพ่ือ

นำมาปรับปรุง

กระบวนการ 

- การเขียน

รายงานและคู่มือ

การใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนา

กระบวนการ

เรียนรู้และผู้เรียน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 มีความ 

สามารถใน 

การจัดการ

เรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทัน

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 

3.5 วิจัย สร้าง 

นวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

4.สามารถนำ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

และผูเ้รียนไปใช้

พร้อมท้ังบูรณาการ

กับวิชาอ่ืนๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.มีจรรยาบรรณทีดี

โดยตระหนัก และ

คำนึงถึงผลกระทบ 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ 

และสิทธิของผู้อ่ืน

ด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

และผูเ้รียน 

3. สามารถประเมิน

และปรับปรุง

กระบวนการทาง

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้

และผูเ้รียนอยู่ใน

เกณฑด์ ี

 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านทุกตัวบ่งช้ี

อยู่ในระดับด ี

 

5. มีจรรยาบรรณใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

และตระหนัก และ

ผลกระทบต่อการการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ และ

สิทธิของผู้อ่ืนอยู่ใน

เกณฑด์ ี

 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี

 

3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู้

และจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง

(ศึกษาทฤษฏีและ

จิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการเรยีนรู้ การ

ออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เช่น แนวคิดตามกลุ่ม 

Behaviorism, 

Cognitivism, 

Constructivism 

แรงจูงใจ การรู้คิด ลีลา

การเรยีนรู้ แบบการคิด 

บุคลิกภาพ การกำกับการ

เรียนรูด้้วยตนเอง 

Metacognition เป�นต้น) 

 

4.การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน 

(Community – 

based learning) 

 3. การ

วิเคราะห์การ

นำไปใช้

ประโยชน์กับ

สถานศึกษา

และการรับรอง

จากสถาน 

ศึกษาถึง

ประสิทธิภาพ

ของนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนา 

กระบวนการ

เรียนรู้และ

ผู้เรยีน 

- มีการขยายผล

ไปยังสถานศึกษา

อ่ืนๆพร้อมท้ัง

เอกสารการ

นำไปใช้ประโยชน์

จากผู้บรหิาร

สถานศึกษา 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
     4. วิธสีอนและการจัดการ

เรียนรู้(ศึกษาวิธสีอน/

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกแบบ ต่าง  ๆเช่น การ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป�นฐาน 

(Brain - based learning) 

การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�น

ฐาน (Problem - based 

learning) การเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป�นฐาน (Project – 

based learning) การเรียนรู้

โดยใช้วิจัยเป�นฐาน 

(Research-based learning)  

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

(Enquiry- based learning) 

การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วม

ใจ (Collaborative 

learning) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
     การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา

เป�นฐาน (Case – based 

learning) การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – based 

learning) การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –based 

learning) การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน 

(Community – based 

learning)  

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน (Creativity –

based learning) การเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative  

learning) การเรียนรู้แบบ

ประสมประสาน (Blended  

learning) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
     5. การเลือกและ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนการสอน  

6. กฎหมายและ 

จรรยาบรรณในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. การพัฒนาโครงงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้และผู้เรียน 
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วิชา             การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (Research and Development in Innovation and Learning)  

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1043101 วิจัย แก้ป�ญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 

บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพป�ญหาและความต้องการใน

การพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใ์ช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ

สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน 

นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้

การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูท่ีดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop learners’ learning in 

accordance with individual major, context of learner individual differences, and learners with special needs by 

studying, analyzing problem conditions and needs in learner development in classrooms, design research by 

applying principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 

technologies for creating innovation in research to solve problems and develop learners, relevant innovation in 

community in order to be able to implement research results in developing learning management and learners, 

and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 

keep up with changes 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

1.4 ใช้ความรู้การ

วัดประเมินผลการ

เรียนรู้ และการ

วิจัยเพ่ือแก้ป�ญหา

และพัฒนาผูเ้รียน 

 

 

 

1. อธิบายมโนทัศน์

เรื่องการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

2. ออกแบบ

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

3. ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ให้

เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

1. สามารถทำวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน 

2. ใช้กระบวนการ 

วิจัยในการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ้

และแก้ป�ญหาผูเ้รียน 

3. ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านทุกตัวบ่งช้ี

อยู่ในระดับด ี

1.1 อธิบาย วิเคราะห์

หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ในการวิจัยและ

ออกแบบการวิจัย การ

สร้างและหาคณุภาพ

เครื่องมือวิจัย และ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

1.2 สามารถรวบรวม 

วิเคราะห์ข้อมูลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.3 สามารถ วิเคราะห์ 

สังเคราะห์แนวคิด 

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู ้

1.4 สามารถทำวิจัยเพ่ือ

แก้ป�ญหาและพัฒนา

ผู้เรยีนรายกรณ ี

1. หลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ในการวิจัย 

2. ออกแบบการวิจัย  

การสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย 

3. สถิติ และการวิเคราะห์

ข้อมูล  

4. จรรยาบรรณนักวิจัย 

5. การเขียนรายงานการ

วิจัย 

 

 

 

 

 

 

- การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ ์

- การศึกษาราย

กรณ ี

- การสะท้อนผล 

- ฐานข้อมูล

วิจัย 

- โรงเรียน 

- หนังสือ 

ตำรา เก่ียวกับ

การวิจัย 

- ความสนใจ

และความมุ่งมั่น

ในการ

ปฏิบัติงาน 

- ตรวจรายงาน

การวิจัย 

- สังเกต

พฤติกรรมการ

ทำงานกลุ่ม 

ประเมินจากการ

นำเสนอผลงาน

การวิจัย 

 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วยการ

พูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

ช้ีแนะและให้

ข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนา 

- ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3 มีความ 

สามารถใน 

การจัดการ

เรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 

3.5 วิจัย สร้าง

นวัตกรรมและ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

  1.5 สามารถออกแบบ

วิจัยและสร้างนวัตกรรม

ท่ีบูรณาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือแก้ป�ญหา

และพัฒนาผูเ้รียนท่ี

เหมาะสมกับสาขา

วิชาเอก 

1.6 สามารถเขียน

รายงานการวิจยั 

1.7 มีจรรยาบรรณของ

นักวิจัย 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี

   - - จัดกิจกรรม 

Research 

Conferece 
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วิชา             การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (Education Administration and Quality Assurance in Education) 

    รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

    1012202 บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการ        

ทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการ

เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝ�กปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป�นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ

เปลี่ยนแปลง 

Analyze the context of the strategic policy for the preparation of plans and educational development 

programs and communities, design; implement the quality assurance in education work that is consistent with 

educational institutions. With knowledge of educational administration, information system for school 

administration, quality assurance education, and the philosophy of sufficiency economy to create immunity for 

learners, educational management of educational institutions at each level and type of education by using a variety 

of learning management processes to develop oneself to have a good attitude, right base on country, stable life, 

work, career, good citizenship,  understand the  world context wisely, modern society and keeping pace with 

changes 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 1 มีความรู้

และ

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 

1.6 ออกแบบ 

ดำเนินการ

เก่ียวกับงาน 

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

1.สามารถวิเคราะห์

หลักการการบริหาร

การศึกษา ระบบ

สารสนเทศเพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการ

คุณภาพของสถาน 

ศึกษาแต่ละระดับ

การศึกษาและ

ประเภทการศึกษา 

2. สามารถออกแบบ

กระบวนการ

ดำเนินการเก่ียวกับ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษาของ 

 

1.เลือกใช้ทฤษฎี 

หลักการ และ

กระบวนการบริหาร

ให้สอดคล้องกับ

บริบทของแต่ละ

สถานศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพ 

2.สามารถออกแบบ

การดำเนินงานการ

ประกันคณุภาพ 

การศึกษา 

 

1. วิเคราะห์และ

เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ

บริหารการศึกษาระบบ

สารสนเทศให้เหมาะสม

กับสถานศึกษา  

2.สามารถวางแผนและ

ออกแบบกิจกรรมท่ี

เก่ียวกับการดำเนินการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาท่ีเหมาะสม

กับบริบทของ

สถานศึกษา 

 

 

1 ทฤษฎี หลักการบริหาร

การศึกษา 

2.ระบบบริหารจดัการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

3.ระบบสารสนเทศเพ่ือ 

การบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 

4.กฎหมายท่ีเก่ียวข้องการ

บริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

5. การประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

 

- ศึกษา สังเกต การ

การบริหารจัดการ

ในสถานศึกษา 

- ออกแบบการ

ประกันคณุภาพโดย 

โดยใช้โรงเรียนเป�น

ฐาน 

- ฝ�กปฏิบัติงานการ

บริหาร4 ฝ่ายใน

โรงเรียนและงาน

ประกันคณุภาพ 

-สะท้อนผลการ

เรียนรู้ สรุปองค์

ความรู้เพ่ือนำไป

ประยุกต์ใช้ใน

วิชาชีพครู 

แนวทางการจัดการ

เรียนรู้ ได้แก่ 

- สื่อบุคคล 

- โรงเรียน 

- ชุมชน 

- สถานการณ์

จริง 

- คลิปวิดีโอ 

- เอกสาร 

หนังสือ ตำรา  

วิจัย เก่ียวกับ

การบริหาร

การศึกษาและ

การประกัน

คุณภาพ 

1. ประเมิน

จากการมสี่วน

ร่วมกิจกรรมใน

สถานศึกษา 

2. ประเมิน

จากการ

นำเสนอ

ผลงาน 

3. ประเมิน

จากผลงานการ

ออกแบบการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

4. ประเมิน

จากกระบวน 

การทำงาน

และผลสำเรจ็ 

- รายงาน

ความก้าวหน้า

รายบุคคลในแต่

ละครั้งท่ีจดั

กิจกรรมด้วยการ 

พูดคุย  บันทึก

แจ้งผลการ

ประเมินในแต่ละ

ระยะ 

-การสะท้อนผล

การร่วมกิจกรรม 

- ให้คำปรึกษา 

ช้ีแนะและให้

ข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนา 

- ให้เพ่ือนช่วย

เพ่ือน 

- จัดกิจกรรมเสริม 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ี

คร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทัน

ต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาแตล่ะ

ระดับและประเภท

การศึกษา 

1.สามารถจัดการ

คุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

และพัฒนาคณุภาพ

การเรยีนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และทันต่อ

การเปลีย่นแปลง 

1.สามารถปฏิบัติ

ดำเนินการจัด

กิจกรรมประเมิน

คุณภาพการศึกษา

และการจัดการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม    

1.สามารถจัดกิจกรรม

การประเมินคณุภาพ

การจัดการเรยีนรูไ้ด้

อย่างเหมาะสม 

 
 

 - การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - 

based learning) 

- การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

learning) 

 ของงานท่ี

แสดงให้เห็นถึง

ความ

รับผิดชอบและ

การทำงานเป�น

ทีม 

5. ประเมิน

จากรายงาน

และการ

นำเสนอ

การศึกษา

สังเกตงาน

บริหารใน

สถานศึกษา

และงาน

ประกัน

คุณภาพ 

 



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 238 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 4 ความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 

4.2 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

ของผู้เรียน 

2.สามารถดําเนิน 

การจัดกิจกรรม

ประเมินคุณภาพ 

การจัดกิจกรรม 

การเรยีนรู้ได้  

3.สามารถวิเคราะห์

ข้อมูล สรุปผลการ

ประเมิน และให้

ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของ

สถานศึกษาตาม

บริบทของแต่ละ

ระดับและประเภท

การศึกษา 

2.ใช้ผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามา

ปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับ

บริบทของแต่ละ

ระดับและประเภท

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

2.สามารถใช้ผลจาก

การประกันคณุภาพ

การศึกษามาวิเคราะห์ 

สรุปและสะท้อนคิด 

เพ่ือนำไปปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 - การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

- การเรียนรู้โดยใช้

โรงเรียนเป�นฐาน 

(school  based 

learning) 

- การเรียนรู้

สถานการณ์เป�น

ฐาน (Situation – 

based learning) 

-บทบาทสมมต ิ
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง

และย่อย  (ถ้าม)ี 

 

 

 

 

คำอธิบายสมรรถนะ

รองหรือย่อย 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลักและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ

รองหรือย่อยและ

เกณฑ์การผ่าน 

 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ 

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบาย 

พอสังเขป) 

 

แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือ

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผล

กลับให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล

สะท้อนผลและ

พัฒนา) 
  1.สามารถออกแบบ

การบริหารจัดการท่ี

เป�ดโอกาสให้

ผู้ปกครอง ชุมชน

และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้มี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรยีนและ

สถานศึกษา 

1.สามารถวางแผน

และออกแบบการ

บริหารสถานศึกษา

บริหารแหล่งเรยีนรู้

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมท่ีสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนรู้

ท่ีมีคุณภาพของ

ผู้เรยีน 

การผ่านสมรรถนะ

ต้องผ่านทุกตัวบ่งช้ี

อยู่ในระดับด ี

1.ออกแบบการบริหาร

จัดการท่ีเป�ดโอกาสให้

ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้

ท่ีเก่ียวข้องได้มสี่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียนและ

สถานศึกษา 

 

การผ่านสมรรถนะต้อง

ผ่านทุกตัวบ่งช้ีอยู่ใน

ระดับด ี
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วิชา                 คุรุนิพนธ์ (Individual Development Plan : ID Plan) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1004491 จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป�นครู        

ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อน

กลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and synthesizing capacity of 

teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from teaching experience in 

educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 

individually as well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 

oneself to keep up with changes 

  1(0-2-1) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 

2 สามารถปฏบัิติ

หน้าท่ีคร ู

 

สมรรถนะรองท่ี 

2.1. มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับจิต

วิญญาณความ

เป�นครู โดยเฉพาะ

ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ 

การปรารถนาดี

ต่อศิษย์อย่าง

เสมอภาค และ

การมีจิต

สาธารณะนำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

 

2.  แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงการ

มีจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1.  วิเคราะห์ผล

การปฏิบัตติน

ของตนเองใน

การทำหน้าท่ีครู 

พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนา

ตนเอง (ID 

Plan) ด้านจิต

วิญญาณความ

เป�นครู   

2.* สรุปผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติม

สมรรถนะด้าน

จรรยาบรรณ  

1. การวิเคราะห์

ผลการปฏิบัติตน

ในการทำหน้าท่ีครู  

2. แนวทางการ

พัฒนาตนเอง (ID 

Plan)  

3. ผลการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเข้าสู่

เส้นทางสาย

วิชาชีพครู  

1. การเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป�นฐาน 

(Research-based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

3. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – 

based learning) 

4. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน (Experiential 

–based learning) 

5. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

คู่มือID Plan 

ประกอบด้วย  

1.กระบวนการพัฒนา

ตนเอง  

     1.1 การวิเคราะห์

ตนเองในการทำหน้าท่ี

ครู  

      1.2 แนวทางการ

พัฒนาตนเอง (ID 

Plan)  

      1.3 ผลการ

พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่

เส้นทางสายวิชาชีพครู  

2. เครื่องมือท่ีใช้ใน

การรวบรวมข้อมูล 

     2.1. ครู/อาจารย์

ผู้สอน : แบบประเมิน

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ ์

3. การประเมินผลการ

สะท้อนการเรียนรู้ 

(AAR) จากการอภิปราย

กลุ่ม  

4.การนำเสนอ E-

Portfolio  

 

สะท้อนกลับ (AAR) : เป�น

รายบุคคล และร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

(Cooperative  

learning)  

 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

 

สมรรถนะ แบบ

ประเมินพฤติกรรม 

 

   2.2 นักศึกษา : 

แบบประเมินตนเอง 

แบบสัมภาษณ์ แบบ

สังเกต และ  

E-Portfolio 

เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.2 ปฏิบัติตน

เป�นแบบอย่างท่ี

ดีมีคณุธรรมและ

จริยธรรม และ

เป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง  

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเป�น

แบบอย่างท่ีดี

ให้กับผู้อ่ืนในทุกๆ

ด้าน  

 

- 1. วิเคราะหผ์ล

การปฏิบัตติน

ของตนเองใน

การทำหน้าท่ีครู 

พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนา

ตนเอง(ID Plan) 

ด้านการปฏิบัติ

ตนเป�นพลเมือง

ท่ีดี   

2.* สรุปผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตร
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

เพ่ือเติมเติม

สมรรถนะ ด้าน

การปฏิบัตติน

เป�นพลเมืองท่ีด ี

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนา

ตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมยั

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1. ความเข้าใจใน

เส้นทางความ 

ก้าวหน้าใน

วิชาชีพและปฏิบัติ

ตนสู่ความ 

ก้าวหน้าไดด้้วย

การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้มีความรอบรู้

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

- 1. วิเคราะหผ์ล

การปฏิบัติงาน

ของตนเอง 

พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนา

ตนเอง(ID Plan) 

ด้านการก้าวทัน

การเปลีย่น 

แปลง  

2. สรุปผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ี
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

รวมท้ังสามารถท่ี

จะนำเสนอ

แนวทางท่ี

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได ้

เกิดข้ึนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติม

สมรรถนะ ดา้น

การก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

สมรรถนะหลักท่ี 

5 ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี  

5.1 ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความรัก

และศรัทธาใน

วิชาชีพ การ

ปรารถนาดตี่อ

ศิษย์อย่างเสมอ

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

1. วิเคราะหผ์ล

การปฏิบัตติน

ของตนเองใน

การทำหน้าท่ีครู 

พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนา

ตนเอง (ID 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ภาค และการมีจติ

สาธารณะนำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

 

Plan) ด้าน

จรรยาบรรณ  

1.*  สรปุผลการ

เปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการ

เข้าร่วมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติม

สมรรถนะด้าน

จรรยาบรรณ 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80  

* อาจมี/ไมม่ี ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา  
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สมรรถนะรายวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 2.1  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะรองท่ี 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างท่ีดี  

มีคุณธรรม จริยธรรมและเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 5.1  ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1  มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

สมรรถนะหลักท่ี 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 4.1  

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียน

ให้คุณลักษะท่ีพึงประสงค์ 

จิตวิทยาสำหรับครู 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะรองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  

สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 3.2  วางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�น

นวัตกร 

สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

วิทยาการจัดการเรียนรู้   

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

วิทยาการจัดการเรียนรู้  2 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 3.2  วางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิดและมีความเป�น

นวัตกร 

 สมรรถนะรองท่ี 3.4 จัดกิจกรรมและสรา้งบรรยากาศ

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผล 

การเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.5พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 1.3  บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการ

เรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือแก้ป�ญหาและพัฒนาผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู้ 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักท่ี 2 สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

 

สมรรถนะหลักท่ี 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 1.6 ออกแบบ ดำเนินการเก่ียวกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะรองท่ี 4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

ของผู้เรียน 

การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักท่ี 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 

สมรรถนะรองท่ี 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

ภาษาและการสื่อสาร 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันป� กลุ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีครู ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพร้อมเป�นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ครู 

 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1  

มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะรองที่ 2.5.  

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 

 

 

สมรรถนะรองที่ 2.1 

มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วย

จิตวิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะรองที่ 2.2. 

ประพฤติตนเป�น

แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม

และจริยธรรม และเป�น

พลเมืองที่เข้มแข็ง 

สมรรถนะรองที่ 2.5. 

พัฒนาตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมัยและทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ครู 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 มุ่งม่ัน

พัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 

ประพฤติตนเป�นแบบอย่าง

ท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

และเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.3. 

ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.4.  

สร้างแรงบันดาลใจ และ

พัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. 

พัฒนาตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปล่ียนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 2

สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ครู 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2.1 มุ่งม่ัน

พัฒนาผู้เรียนด้วยจิต

วิญญาณความเป�นครู 

สมรรถนะรองท่ี 2.2. 

ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ี

ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

และเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

สมรรถนะรองท่ี 2.3. ส่งเสริม

การเรียนรู้ เอาใจใส่ และ

ยอมรับความแตกต่างของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองท่ี 2.4. สร้าง

แรงบันดาลใจ และพัฒนา

ผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองท่ี 2.5. พัฒนา

ตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการ

เปล่ียนแปลงสมรรถนะ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีครู ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพร้อมเป�นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 3  

มีความสามารถใน

การจัดการเรยีนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1  

พัฒนาหลักสตูร การจดัการ

เรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 3.3  

ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา

ผู้เรยีนเป�นรายบุคคล 

สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่าง

เป�นระบบ 

สมรรถนะรองท่ี 3.5   

วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3   

มีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1 

พัฒนาหลักสตูร การ

จัดการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล    

การเรยีนรู ้

สมรรถนะรองท่ี 3.4 

จัดกิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมีความสุขใน

การเรยีนโดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพ 

 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 3  

มีความสามารถใน

การจัดการเรยีนรู ้

 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.1  

พัฒนาหลักสูตร การจัดการ

เรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล  การเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 3.2 

วางแผนและจัดการเรียนรู้

ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี

ป�ญญารู้คิด และมีความ

เป�นนวัตกร 

สมรรถนะรองท่ี 3.3  

ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา

ผู้เรียนเป�นรายบุคคล 

สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

อย่างเป�นระบบ 

สมรรถนะรองท่ี 3.4  

จัดกิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการ

เรียนโดยตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะหลักท่ี 3  

มีความสามารถใน

การจัดการเรยีนรู ้

 

รองท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้ การวัด

และประเมินผล   การเรียนรู้ 

สมรรถนะรองท่ี 3.2 วางแผน

และจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิด 

และมีความเป�นนวัตกร 

สมรรถนะรองท่ี 3.3  

ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนา

ผู้เรียนเป�นรายบุคคล 

สามารถรายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

อย่างเป�นระบบ 

สมรรถนะรองท่ี 3.4  

จัดกิจกรรมและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของ

ผู้เรียน 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีครู ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพร้อมเป�นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพสมรรถนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 3.5  

วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรยีนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 3.6 

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 1 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 2 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 3 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา 

ชั้นป�ท่ี 4 

รอบรู้งานในบทบาทหน้าท่ีครู ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู มีความสามารถในปฏิบัติการสอน มีความพร้อมเป�นครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

สมรรถนะหลักท่ี 4  

มีความสามารถใน

การสร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1  

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

พัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

สมรรถนะรองท่ี 4.3  

ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน 

และสามารถอยูร่่วมกันบน

พ้ืนฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักท่ี 4   

มีความสามารถในการ

สร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 4.1 

ร่วมมือกับผู้ปกครองใน

การพัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียนใหม้ี

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ์

สมรรถนะรองท่ี 4.3 

ศึกษา เข้าถึงบริบท

ชุมชน และสามารถอยู่

ร่วมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

สมรรถนะรองท่ี 4.4 

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4  

มีความสามารถใน

การสร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

รองท่ี 4.2 สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนรู้ท่ีมี

คุณภาพของผู้เรียน 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 

ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน 

และสามารถอยูร่่วมกัน

บนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม 

สมรรถนะรองท่ี 4.4 

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 4  

มีความสามารถใน

การสร้าง

ความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 4.2  

สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของ

ผู้เรยีน 

สมรรถนะรองท่ี 4.3 ศึกษา 

เข้าถึงบริบทชุมชน และ

สามารถอยู่ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

สมรรถนะรองท่ี 4.4 

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญาท้องถ่ิน 

สมรรถนะหลักท่ี 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1. 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักท่ี 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

สมรรถนะรองท่ี 5.1.

ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี รายวิชา ภาคเรียนท่ี 

เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 เทอมท่ี 1 เทอมท่ี 2 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1  

จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2  

จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3  

จัดเทอมท่ี 1 หรือ เทอมท่ี 2 

ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย 

รายวิชา ปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา 

4 

สมรรถหลักและ

สมรรถรอง  

2.สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีคร ู

  2.1 มุ่งมั่นพัฒนา

ผู้เรยีนด้วยจติ

วิญญาณความเป�น

คร ู

  2.2. ประพฤติตน

เป�นแบบอย่างท่ีดีมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม และเป�น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

  2.3. ส่งเสริมการ

เรียนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับความ

แตกต่างของผู้เรยีน

แต่ละบุคคล 

   

รายวิชา คุรุนิพนธ์ 

สมรรถหลักและสมรรถ

รอง 

2. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีคร ู

  2.1. ปฏิบัติตนเป�น

แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรม และเป�น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

  2.2. ประพฤติตนเป�น

แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรม และเป�น

พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

  2.5. พัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

    5.1.ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
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2.4. สร้างแรง

บันดาลใจ และ

พัฒนาผู้เรียนให้

เป�นผู้ใฝเ่รียนรู้และ

สร้างนวัตกรรม 

2.5. พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อ

การเปลีย่นแปลง 

3. สามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

คร ู

  3.1 พัฒนา

หลักสตูร การ

จัดการเรียนรู้ การ

วัดและประเมินผล  

การเรยีนรู ้

  3.2 วางแผนและ

จัดการเรียนรู้ท่ี

สามารถพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีป�ญญารู้

คิด และมีความเป�น

นวัตกรรม 
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   3.3 ดูแล 

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียนเป�น

รายบุคคล สามารถ

รายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีนได้อย่างเป�น

ระบบ 

  3.4 จัดกิจกรรม

และสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียนมี

ความสุขในการ

เรียนโดยตระหนัก

ถึงสุขภาวะของ

ผู้เรยีน 

   3.5 วิจัย สร้าง

นวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 
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   3.6 ปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถ

ในการความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

  4.2 สร้างเครือ 

ข่ายความร่วมมือ

กับผู้ปกครองและ

ชุมชน เพ่ือสนับ 

สนุนการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพของผู้เรียน 

  4.3 ศึกษา เข้าถึง

บริบทชุมชน และ

สามารถอยู่ร่วมกัน

บนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม 
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  4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

5. ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

5.1. ประพฤติ 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
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วิชา                 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)  

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

1001801          สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ี

ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน

สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

          Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love and faith in teaching profession, identify self-ethics and 

profession ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, understand community context, coordinate 

with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and development to the preferred characteristics, 

provide well-organized report of learner development in form of case study by applying the knowledge of psychology, digital 

technology, and ability based learner development, conclude the guideline and activities for teacher profession development 

both inside and outside educational institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude 

the lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge and use the learning 

result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of profession learning community (PLC) to develop 

oneself to keep up with changes 

2(90) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 2 สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีคร ู

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 2.1 มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิต

วิญญาณความ

เป�นคร ู

 

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับจิต

วิญญาณความ

เป�นครโูดย 

เฉพาะความรัก

และศรัทธาใน

วิชาชีพ การ

ปรารถนาดตี่อ

ศิษย์อย่างเสมอ

ภาค และการมี

จิตสาธารณะ 

นำไปสู่การ

พัฒนาตนเองให้

มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว   

 

 

1.  แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงการมี

จิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

1. วิเคราะห์และ

สรุปคณุลักษณะ

ของครูท่ี

แสดงออกถึง

ความรักและ

ศรัทธาใน

วิชาชีพครูได้   

2. วิเคราะห์

ตนเองถึงความ

รักและศรัทธาท่ี

มีต่อวิชาชีพครู 

ในประเด็น

ดังต่อไปน้ี คือ  

- ความใฝ่ฝ�น

อยากเป�นคร ู

- ความสนใจ

เรื่องราวเก่ียวกับ

คร ู

1. ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ

ครู  

2. จรรยาบรรณ

และวินัยครู  

3.บทบาทหน้าท่ี

ครูผูส้อนและครู

ประจำช้ัน 

4.รายงานผลการ

พัฒนาผู้เรียนใน

รูปแบบการศึกษา

รายกรณี (Case 

Study)  

5.การออกแบบ

และสร้างหลักสูตร

รายวิชาในช้ัน

เรียน 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

3. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – 

based learning) 

4. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน (Experiential 

–based learning) 

 

 

คู่มือ "ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1" มี

องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. บทนำ 

บทบาทหน้าท่ีของ

ผู้บริหาร/ครู/อาจารย์

ผู้สอน/นักศึกษา 

2. กิจกรรม ศึกษา 

สังเกต ปฏิบัติงานและ

บันทึกผลงานใน

สถานศึกษา ประเด็น

ดังต่อไปน้ี   

    2.1 ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู 

     2.2 จรรยาบรรณ

วิชาชีพและวินัยคร ู

 

 

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ ์

3. การประเมินผลการ

สะท้อนการเรียนรู้ 

(AAR) จากการอภิปราย

กลุ่ม  

4.การนำเสนอ E-

Portfolio  

สะท้อนกลับ (AAR) : เป�น

รายบุคคล และร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

- การเคารพบูชา

คร ู

- ความภาค 

ภูมิใจในอาชีพ

คร ู

- ทัศนคติท่ีดีต่อ

วิชาชีพครู 

6.แนวทางการ

พัฒนาตนใน

เส้นทางวิชาชีพครู 

7. กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพของ

ครูท้ังในและนอก

สถานศึกษา 

8. แนวทางในการ

ทำงานและ

แก้ป�ญหาร่วมกัน

ระหว่างบุคลากร

ในสถานศึกษา  

9. ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ครูกับชุมชน 

โรงเรียนกับชุมชน 

 

5. การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน 

(Community – 

based learning) 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

     2.3 บทบาทหน้าท่ี

ของครูผู้สอนและครู

ประจำช้ันในการ

ช่วยเหลือและพัฒนา

ผู้เรยีน 

    2.4 การออกแบบ

และสร้างหลักสูตร

รายวิชาในช้ันเรียน 

     2.5 เครื่องมือท่ีใช้

ในการเก็บข้อมูล

ผู้เรยีนท้ังแบบ

รายบุคคลและราย

กลุ่ม  

     2.6 แนวทางใน

การทำงานและ

แก้ป�ญหาร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรใน

สถานศึกษา  

 สมรรถนะ 

รองท่ี 2.5  

พัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัยและ

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1. ความเข้าใจใน

เส้นทางความ 

ก้าวหน้าใน

วิชาชีพและ

ปฏิบัติตนสู่

ความก้าวหน้าได้

ด้วยการเข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้มี

- 1. สืบค้นและ

สรุปแนว

ทางการพัฒนา

ตนในเส้นทาง

วิชาชีพครูด้วย

การรวบรวม

ข้อมูลจาก

บุคลากรทาง

การศึกษาและ

เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง พร้อม
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

ความรอบรู้และ

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสามารถท่ี

จะนำเสนอ

แนวทางท่ี

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได ้

นำเสนอด้วย

รูปแบบท่ี

ทันสมัย 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

    2.7 แนวทางการ

พัฒนาตนในเส้นทาง

วิชาชพีครู 

      2.8 กิจกรรมการ

พัฒนาวชิาชพีของครู

ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

       2.9 ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างครูกับบุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง ครูกับชุมชน

โรงเรียนกับชุมชน  
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 3  

มีความ 

สามารถในการ

จัดการเรียนรู ้

สมรรถนะรอง

ท่ี 3.1  

พัฒนา

หลักสตูรการ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัด

และประเมิน 

ผลการเรยีนรู้  

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับกระวน

การจัดการ

เรียนรู้ท่ีถูกต้อง

ในทุกข้ันตอน

และสามารถ

ออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

เหมาะสม 

1. อธิบาย

กระบวนการพัฒ

นาหลักสตูรและ

สร้างรายวิชาใน

ช้ันเรียน  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

1. อธิบาย

เก่ียวกับการ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดผล

และประเมินผล

การเรยีนรู้ได้

อย่างถูกต้อง  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

3. ผู้ประเมินและ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล 

     3.1 ผู้บริหาร: 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

     3.2 ครู/อาจารย ์

ผู้สอน: แบบประเมิน

สมรรถนะแบบ

ประเมินพฤติกรรม 

     3.3 นักศึกษา: 

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์แบบ

สังเกต และ E-

Portfolio 

4. เกณฑ์การวัดผล

และประเมินผล 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

 สมรรถนะ 

รองท่ี 3.3  

ดูแลช่วยเหลือ

และพัฒนา

ผู้เรยีนเป�น

รายบุคคล 

สามารถ

รายงานผล

การพัฒนา

คุณภาพ

ผู้เรยีนได้อย่าง

เป�นระบบ  

 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับ

เครื่องมือและ

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

พร้อมท้ัง

ประยุกต์ใช้

ความรู้ความ

เข้าใจดังกล่าวใน

การจัด

ทำการศึกษา

รายกรณีและ

วิจัยในช้ันเรียน

เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน  

 

1. ดูแล 

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์และ

ประสบ

ความสำเร็จใน

การเรยีนรู้  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

1. ระบุบทบาท

หน้าท่ีของ

ครูผูส้อนและครู

ประจำช้ันในการ

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน  

2. ศึกษา 

รวบรวม และ

สรุปรายละเอียด

ของเครื่องมือท่ี

ใช้ในการเก็บ

ข้อมูลผู้เรียนท้ัง

แบบรายบุคคล

และรายกลุม่   

3. ระบุและ

วิเคราะห์

พฤติกรรมท่ีเป�น

ป�ญหาหรือ
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

ต้องการพัฒนา

ของกรณีศึกษา 

(case study) 

และรวบรวม

ข้อมูลด้วย

เครื่องมือท่ีมี

ความ

หลากหลาย 

พร้อมนำเสนอ

แนวทางแก้ไข 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80  

 สมรรถนะรอง

ท่ี 3.5 วิจัย 

สร้างนวัต 

กรรม และ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

1.ความสามารถ

ในการ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเข้าสู่

1. ประยุกต์ใช้

สื่อและ

เทคโนโลยีวัด

และประเมินผล

เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนอย่าง

1. ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ี

ทันสมัยกับการ

พัฒนาผู้เรียน  
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

ดิจิทัล ให้เกิด

ประโยชน์ต่อ

การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

ช้ันเรียน รวมถึง

สร้างสรรค์

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการ

เรียนรู้ให้กับ

ผู้เรยีน  

เหมาะสมและ

สร้างสรรค์  

 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรอง

ท่ี 3.6 ปฏิบัติ 

งานร่วมกับ

ผู้อ่ืนอย่าง

สร้างสรรค์

และมสี่วนรว่ม

ในกิจกรรม

การพัฒนา

วิชาชีพ 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจและ

สามารถ

ประพฤติปฏบัิติ

ตามหลักการ

ทำงานเป�นทีม

และการเป�น

สมาชิกท่ีดีของ

ทีม 

1. ปฏิบัติตนเป�น

สมาชิกท่ีดีของ

ทีมในการทำงาน 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

1. วิเคราะห์และ

สรุปแนวทางใน

การทำงานและ

แก้ป�ญหา

ร่วมกันระหว่าง

บุคลากรใน

สถานศึกษา 

2. วิเคราะห์และ

สังเคราะห์

ลักษณะกิจกรรม

การพัฒนา
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

วิชาชีพของครู

ท้ังในและนอก

สถานศึกษา  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 4 มีความ 

สามารถในการ

สร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

สมารถนะรอง

ท่ี 4.1 ร่วมมือ

กับผู้ปกครอง

ในการพัฒนา

และแก้ป�ญหา

ผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  

 

1.ความสามารถ

ในการร่วมมือ

กับผู้ปกครองท้ัง

ในส่วนของการ

รวบรวมข้อมลู

และร่วมกัน

วางแผนในการ

พัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ให้มีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์  

 

1.ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และ

เกิดการเรียนรู้             

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

1. รวบรวม

ข้อมูลของ

ผู้เรยีนจาก

ผู้ปกครองด้วย

การสังเกตและ

การสัมภาษณ์   

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80  
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

 สมรรถนะรอง

ท่ี 4.3 ศึกษา 

เข้าถึงบริบท

ชุมชน และ

สามารถอยู่

ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม  

 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทของชุมชน

และสามารถนำ

องค์ความรู้

ดังกล่าวมา

บูรณาการเข้าสู่

กระบวนการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทชุมชนและ

นำมาบูรณาการ

ในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้- 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

4.3.1 สังเกต 

รวบรวม และ

วิเคราะหร์ูปแบบ

การมีปฏสิัมพันธ์

สัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง ครูกับ

ชุมชน โรงเรยีน

กับชุมชน 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

สมรรถนะหลัก

ท่ี 5 ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ  

 

สมรรถนะรอง

ท่ี 5.1 ปฏิบัติ 

ตนตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ  

 

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ นำไปสู่

การพัฒนา

ตนเองให้มี

1.แสดงออกถึง

การประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

1. ระบุ

จรรยาบรรณ

และวินัยครู  

จากการสังเกต

และวิเคราะห์

การปฏิบัตหิน้าท่ี
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะหลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะรอง 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

คุณลักษณะ

ดังกล่าว   

 

ครูใน

สถานศึกษาได ้

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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วิชา              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)  

   รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

   1002801          ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 

ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางใน

การพัฒนาตนเองให้มีความเป�นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

        Behave as a good example with morality and conduct according to professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 

planning content design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand in each course, integrated 

knowledge in educational administration, innovation design, implementation of educational quality assurance in accordance with each level 

of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and help 

students to have desirable characteristics, analyze and present guidelines for self-development to be a professional teacher who is able to 

adjust to keep up with the change of both professional teaching and core major sciences, participate in projects related to promoting 

conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 

reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 

up with changes 

    2(90) 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 

2 สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีคร ู

 

สมรรถนะรองท่ี  

2.1 มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป�นคร ู

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับจิต

วิญญาณความ

เป�นครู โดยเฉพาะ

ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ 

การปรารถนาดี

ต่อศิษย์อย่าง

เสมอภาค และ

การมีจิต

สาธารณะนำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  
 

 

 

1.  แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงการ

มีจิตวิญญาณ

ความเป�นคร ู

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80  

 

1.ช่วยเหลือ

ผู้เรยีนและ

บุคลากรใน

โรงเรียนด้วย

ความเตม็ใจ โดย

ไม่ต้องร้องขอ

และไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

1. ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและ

การสอนใน

สถานศึกษา 1 

2. การช่วยเหลือ

ผู้เรยีนและ

บุคลากรทาง 

การศึกษา  

3. แนวทางในการ

พัฒนาตนเองให้มี

ความเป�นครมูือ

อาชีพท่ีเท่าทันต่อ

การเปลีย่นแปลง

ท้ังทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและ

1. การเรียนรู้โดยใช้

ป�ญหาเป�นฐาน 

(Problem - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน 

(Case – based 

learning) 

3. การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation – 

based learning) 

4. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน (Experiential 

–based learning) 

คู่มือ "ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา2" มี

องค์ประกอบ ดังน้ี 

 1. บทนำ บทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหาร/

ครู/อาจารยผ์ู้สอน/

นักศึกษา 

2. กิจกรรม 

ปฏิบัติงานร่วมกับครูพ่ี

เลี้ยงและบันทึก

ผลงานในประเด็น

ดังต่อไปน้ี   

2.1 . ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและการ

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ ์

3. การประเมินผลการ

สะท้อนการเรียนรู้ 

(AAR) จากการอภิปราย

กลุ่ม  

4.การนำเสนอ  

E-Portfolio  

 

สะท้อนกลับ (AAR) : เป�น

รายบุคคล และร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง) 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

ศาสตร์สาขา

วิชาเอก 

 

 

4. ออกแบบ

แผนการจดั

กิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้  สื่อ

และเทคโนโลยี

การวัดผลและ

ประเมินผลการ

เรียนรู ้

5. การจัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

6. การบริหาร

การศึกษาและการ

5. การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน 

(Community – 

based learning) 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

(Cooperative  

learning)  

7. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

 

ฝ�กปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

    2.2. การช่วยเหลือ

ผู้อ่ืน  

    2.3. แนวทางใน

การพัฒนาตนเองให้มี

ความเป�นครมูืออาชีพ

ท่ีเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและศาสตร์

สาขาวิชาเอก 

    2.4. การออกแบบ

แผนจัดการเรยีนรู้  สื่อ

และเทคโนโลยี การ

วัดผลและประเมินผล

การเรยีนรู้  

 สมรรรถนะรอง

ท่ี 2.2 ปฏิบัติตน

เป�นแบบ 

อย่างท่ีดีมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม และ

เป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง  

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเป�น

แบบอย่างท่ีดี

ให้กับผู้อ่ืนในทุกๆ

ด้าน  

 

- 1.ปฏิบัติตัวตาม

ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและ

การฝ�ก

ประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่าง

เคร่งครดั 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนา

ตนเองให้มีความ

1. ความเข้าใจใน

เส้นทางความ 

- 1. วิเคราะห์และ

นำเสนอแนว 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

รอบรู้ ทันสมยั

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

ก้าวหน้าใน

วิชาชีพและปฏิบัติ

ตนสู่ความ 

ก้าวหน้าไดด้้วย

การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้มีความรอบรู้

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสามารถท่ี

จะนำเสนอ

แนวทางท่ี

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได ้

ทางในการ

พัฒนาตนเองให้

มีความเป�นครู

มืออาชีพท่ีเท่า

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและ

ศาสตร์สาขา

วิชาเอก  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

ประกันคณุภาพ

การศึกษา  

7. การวิเคราะห์

และเก็บรวบรวม

บริบทชุมชนรอบ

ท่ีตั้งของโรงเรียน 

8. โครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

     2.5 การจัด

บรรยากาศการเรียนรู้

ในช้ันเรียน  

     2.6 การบริหาร

การศึกษาและการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

      2.7 การวิเคราะห์

และเก็บรวบรวม

บริบทชุมชนรอบท่ีตั้ง

ของโรงเรียน 

      2.8 โครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 

3 มีความ 

สามารถในการ

จัดการเรียนรู ้

 

 

สมรรถนะรองท่ี 

3.1 พัฒนา

หลักสตูรการ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและ

ประเมิน 

ผลการเรยีนรู้  

 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับ

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ท่ี

ถูกต้องในทุก

ข้ันตอน และ

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

สมบูรณ ์

 

1. อธิบาย

กระบวนการพั

ฒนาหลักสตูร 

ออกแบบและ

สร้างรายวิชา

ในช้ันเรียน  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

 

1. อธิบาย

เก่ียวกับ

หลักสตูร การ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. ออกแบบ

แผนการจดัการ

เรียนรูร้่วมกับครู

พ่ีเลี้ยงได ้

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

วัฒนธรรม และภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

3. ผู้ประเมินและ

เครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมลู 

     3.1 ผู้บริหาร: 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

     3.2 ครู/อาจารย์

ผู้สอน: แบบประเมิน

สมรรถนะแบบ

ประเมินพฤติกรรม 

     3.3 นักศึกษา: 

แบบประเมินตนเอง

แบบสัมภาษณ์แบบ

สังเกต และ E-

Portfolio 

 สมรรถนะรองท่ี 

3.4   

จัดกิจกรรมและ

สร้างบรรยากาศ

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

หลักการและแนว

ทางการจัด

1. จัด

บรรยากาศ

การเรยีนรู้ท่ี

เน้นให้ผู้เรียน

1. อธิบายถึง

แนวทางการจัด

บรรยากาศการ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

การเรยีนรู้ให้

ผู้เรยีนมีความสุข

ในการเรียนโดย

ตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน  

 

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

นำไปสู่การ

ออกแบบการจัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน

ท่ีส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนมีความสุข 

เกิดการเรียนรู้

ภายใต้

ความสุข  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

เรียนรู้ในช้ัน

เรียนได้   

2. ออกแบบการ

จัดบรรยากาศ

การเรยีนรู้ในช้ัน

เรียนท่ีส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนมี

ความสุขร่วมกับ

ครูพ่ีเลีย้งได้  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

4. เกณฑ์การวัดผล

และประเมินผล 

 สมรรถนะรองท่ี 

3.6 ปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์

และมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจและ

สามารถประพฤติ

ปฏิบัติตาม

หลักการทำงาน

เป�นทีมและการ

1. ปฏิบัติตน

เป�นสมาชิกท่ีดี

ของทีมในการ

ทำงาน 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. ให้ความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินกิจกรรม

ต่างๆในโรงเรียน 

ภายใต้การ

สื่อสารด้วย 

วัจนภาษา
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

เป�นสมาชิกท่ีดี

ของทีม 

และอวัจนภาษา

ท่ีเหมาะสม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี

4. มีความ 

สามารถในการ

สร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

สมรรถนะรองท่ี

4.1 ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองในการ

พัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ให้มีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์  

 

1.ความสามารถ

ในการร่วมมือกับ

ผู้ปกครองท้ังใน

ส่วนของการ

รวบรวมข้อมลู

และร่วมกัน

วางแผนในการ

พัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ให้มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  

 

1.ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียน

ให้มี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์

และเกิดการ

เรียนรู ้

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. รวบรวม

ข้อมูลของ

ผู้เรยีนจาก

ผู้ปกครองด้วย

การสังเกตและ

การสัมภาษณ ์

2. ร่วมวางแผน

กับผู้ปกครองใน

การพัฒนา

ผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ์
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 สมรรถนะรองท่ี 

4.3 ศึกษา 

เข้าถึงบริบท

ชุมชน และ

สามารถอยู่

ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม  

1. การมีความรู้

ความเข้าใจบริบท

ของชุมชนและ

สามารถนำองค์

ความรู้ดังกล่าวมา

บูรณาการเข้าสู่

กระบวนการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทของ

ชุมชนและ

นำมาบูรณา

การในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. ศึกษาและ

วิเคราะหบ์ริบท

ชุมชนรอบท่ีตั้ง

ของโรงเรียน

อย่างละเอียด 

พร้อมนำเสนอ

ผลการศึกษา

อย่างครบถ้วน 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 

4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. การมีส่วนร่วม

และเป�นผู้นำใน

การจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้

โรงเรียนมีบทบาท

ในการส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. เข้าร่วมและ

จัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

1. เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีทางโรงเรียน

และชุมชนเป�นผู้

ดำเนินโครงการ

ท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน และ

สะท้อนสิ่งท่ีได้

เรียนรูจ้าก 

กิจกรรม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถหลักท่ี 5 

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพ 

สมรรถรองท่ี 

5.1 ปฏิบัติตน

ตามจรรยา 

บรรณของ

วิชาชีพ  

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ นำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

 

1.แสดงออกถึง

การประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. ระบุจรรยา 

บรรณและวินัย

ครู จากการ

สังเกตและ

วิเคราะห์การ

ปฏิบัติหน้าที่ครู

ในสถานศึกษาได้ 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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วิชา                ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Internship 3)  

รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1003801           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป�นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้น

เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการ

ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ินและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคล

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with morality and conduct according to professional 

ethnics, design a class atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize learning activities that encourage 

students to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern educational innovations, collaborate 

with parents to develop and strive to solve students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct 

research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from participating in activities 

that promote professional progress, projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results 

from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 

knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

    2(90) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี 

2 สามารถปฏบัิติ

หน้าท่ีคร ู

 

สมรรถนะรองท่ี  

2.1 มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป�นคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับจิต

วิญญาณความ

เป�นครู โดยเฉพาะ

ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ 

การปรารถนาดี

ต่อศิษย์อย่าง

เสมอภาค และ

การมีจิต

สาธารณะนำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

 

 

 

 

1.  แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงการ

มีจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่วยเหลือ

ผู้เรยีนและ

บุคลากรใน

โรงเรียนด้วย

ความเตม็ใจ โดย

ไม่ต้องร้องขอ

และไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน 

2. แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงความ

รักและเอ้ืออาทร

ต่อผู้เรียนอย่าง

เสมอภาคท้ังทาง

กาย วาจาและ

ใจ  

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

1. ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและ

การฝ�กปฏิบัติการ

สอนในสถาน 

ศึกษา 

2. จรรยาบรรณ

วิชาชีพและ

คุณธรรมสำหรับ

ครู  

3. การออกแบบ

การจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

สอดคล้องกับ

ผู้เรยีนท่ีมีความ

หลากหลาย  

4. การออกแบบ

การจัดกิจกรรม

1.การเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป�นฐาน 

(Research-based 

learning) 

2.การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation-based 

learning) 

3.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน (Experiential-

based learning) 

4.การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน

(Community-

based learning) 

5.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

คู่มือปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 3 มี

องค์ประกอบดังน้ี 

1.บทนำบทบาทหน้าท่ี

ของผู้บริหาร/ครู 

อาจารยผ์ู้สอน/

นักศึกษา 

2. กิจกรรมปฏบัิติการ

สอนในสถานศึกษา 

และบันทึกผลงานใน

ประเด็นดังต่อไปน้ี   

2.1. ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและการ

ฝ�กปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

2.2.   การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการ

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ ์

3. การประเมินผลการ

สะท้อนการเรียนรู้ 

(AAR) จากการอภิปราย

กลุ่ม  

4.การนำเสนอ  

E-Portfolio  

 

สะท้อนกลับ (AAR) : เป�น

รายบุคคล และร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC) 

  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ทักษะการคิดข้ัน

สูง 

 5. การประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือ

นวัตกรรม 

ทางการศึกษาใน

ช้ันเรียน 

6. การพัฒนา

ตนเองให้มีความ

เป�นครูมืออาชีพท่ี

เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและ

(Cooperative 

learning) 

 

 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

 

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

ผู้เรยีนท่ีมีความ

หลากหลาย  

 

     2.3. การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรยีนมีทักษะการคิด

ข้ันสูง 

    2.4. การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลหรือนวัตกรรม

ทางการศึกษาในช้ัน

เรียน  

     2.5. การพัฒนา

ตนเองให้มีความเป�น

ครูมืออาชีพท่ีเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง

 สมรรถนะรองท่ี

2.2 ปฏิบัติตน

เป�นแบบอย่างท่ี

ดีมีคณุธรรมและ

จริยธรรม และ

เป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง  

 

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเป�น

แบบอย่างท่ีดี

ให้กับผู้อ่ืนในทุกๆ

ด้าน  

 

- 1.  ปฏิบัติตัว

ตามระเบียบ

และข้อบังคับ

ของสถานศึกษา

และการฝ�ก

ประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่าง

เคร่งครดั  
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

2. ประพฤติตน

เป�นแบบอย่างดี

ให้กับผู้เรยีนท้ัง

ทางกาย วาจา

และจิตใจ   

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

ศาสตร์สาขา

วิชาเอก 

7.การวิจัยอย่าง

ง่าย เช่น วิจัยหน้า

เดียว  

8. การวิเคราะห์

และนำเสนอ

บริบทชุมชนรอบ

ท่ีตั้งของโรงเรียน 

9. การเข้าร่วม

โครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสรมิ อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 

ท้ังทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและศาสตร์

สาขาวิชาเอก 

    2.6 การวิจัยอย่าง

ง่าย เช่น วิจัยหน้า

เดียว  

 

 

     2.7. การรวบรวม

ข้อมูลของผู้เรยีนจาก

ผู้ปกครอง 

    2.8. การวิเคราะห์

และนำเสนอบริบท

ชุมชนรอบท่ีตั้งของ

โรงเรียน 

     2.9. การเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการ

 สมรรถนะรองท่ี 

2.3 ส่งเสริมการ

เรียนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับ

ความแตกต่าง

ของผู้เรียนแตล่ะ

บุคคล  

 

1. การออกแบบ

และจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ีมี

ความหลากหลาย

เพ่ือให้สอดคล้อง

กับผู้เรยีนท่ีมี

ความแตกต่างกัน

ในทุกๆมิติ  

 

- 1. ออกแบบและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลาย 

เหมาะกับผู้ท่ี

เรียนท่ีมีความ

แตกต่างท้ัง

ทางด้านรูปแบบ

การเรยีนรู้ 

ระดับความ 

สามารถในการ
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

เรียนรู ้และ

วัฒนธรรม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ใน

การรวบรวมข้อมูล 

ผู้บริหาร : แบบ

ประเมินสมรรถนะ 

ครู/อาจารยผ์ู้สอน : 

แบบประเมิน

สมรรถนะ แบบ

ประเมินพฤติกรรม 

นักศึกษา : แบบ

ประเมินตนเอง แบบ

สัมภาษณ์ แบบสังเกต 

และ E-Portfolio 

เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

 สมรรถนะรองท่ี

2.4 สร้างแรง

บันดาลใจ และ

พัฒนาผู้เรียนให้

เป�นผู้ใฝเ่รียนรู้

และสร้าง

นวัตกรรม 

 

1. การกระตุ้น

และส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิท่ี

นำไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม โดยใช้

ความมุ่งมั่น ทุ่มเท

ในการพัฒนา  

 

- 1. แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่น 

ทุ่มเทต่อการ

พัฒนาผู้เรียนให้

ประสบ

ความสำเร็จใน

การเรยีน 

2. กระตุ้นและ

ส่งเสริมให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิ

อย่างสร้างสรรค์
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

ด้วยการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ี

เหมาะสมท้ังใน

และนอก

ห้องเรียน      

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80                     

 สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนา

ตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมยั

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

1. ความเข้าใจใน

เส้นทางความ 

ก้าวหน้าใน

วิชาชีพและปฏิบัติ

ตนสู่ความ 

ก้าวหน้าไดด้้วย

การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้มีความรอบรู้

และทันต่อการ

- 1. เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้เกิด

ความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพและ

สามารถสะท้อน

ผลการเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเองได้

อย่างชัดเจน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

เปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสามารถท่ี

จะนำเสนอ

แนวทางท่ี

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได ้

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

สมรรถนะหลักท่ี

3 มีความ 

สามารถในการ

จัดการเรียนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 

3.1 พัฒนา

หลักสตูรการ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวน 

การจัดการเรยีนรู้

ท่ีถูกต้องในทุก

ข้ันตอน และ

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

สมบูรณ์  

1.อธิบาย

กระบวนการพั

ฒนาหลักสตูร 

ออกแบบและ

สร้างรายวิชา

ในช้ันเรียน  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

1. ออกแบบการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความ

เหมาะสม 

สอดคล้องและ

ครบถ้วนในทุก

ข้ันตอนได้ด้วย

ตนเอง 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

 สมรรถนะรองท่ี

3.2 วางแผน

และจัดการ

เรียนรู้ท่ีสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีป�ญญารู้คิด 

และมีความเป�น

นวัตกร 

1.  ความสามารถ

ในการออกแบบ

และจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

เกิดกระบวนการ

คิดข้ันสูง โดย

สามารถต่อยอด

ไปสู่การเป�นผู้

สร้างสรรค์

นวัตกรรมได้  

1. วางแผน

และออกแบบ

เน้ือหาสาระ

และกิจกรรม

การจัดเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนได้อย่าง

เหมาะสม 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. ออกแบบและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเน้นให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิ

ข้ันสูง ด้วยชุด

คำถามหรือ

กิจกรรมท่ี

เหมาะสม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 

3.3 ดูแล

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน

เป�นรายบุคคล 

สามารถรายงาน

ผลการพัฒนา

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับเครื่องมือ

และระบบการ

ดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรยีน พร้อมท้ัง

ประยุกต์ใช้ความรู้

1. ดูแล 

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน

ให้มี

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์

และประสบ

1. พัฒนาหรือ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ในประเด็นใด

ประเด็นหน่ึง

ด้วยกระบวน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

คุณภาพผู้เรยีน

ได้อย่างเป�น

ระบบ 

ความเข้าใจ

ดังกล่าวในการจัด

ทำการศึกษาราย

กรณีและวิจัยใน

ช้ันเรียนเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน  

 

ความสำเร็จใน

การเรยีนรู้  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

การวิจัยท่ี

ถูกต้องตาม

ระเบียบวิธีวิจยั  

1.  นำเสนอ

ผลการวิจัยใน

ช้ันเรียนด้วย

รูปแบบการวิจยั

หน้าเดียวได ้

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี 

3.4 จัดกิจกรรม

และสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียน

มีความสุขในการ

เรียนโดย

1. การมีความรู้ความ

เข้าใจหลัก การและ

แนวทาง การจัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 

นำไปสู่การออกแบบ

การจัดบรรยากาศ

การเรียนรู้ในชั้น

1. จัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ท่ีเน้นให้

ผู้เรยีนเกิดการ

เรียนรูภ้ายใต้

ความสุข  

1. ออกแบบการ

จัดบรรยากาศ

การเรยีนรู้ในช้ัน

เรียนท่ีส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนมี

ความสุขได้ด้วย

ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

ตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน 

เรียนท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความสุข 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี

3.5 วิจัย สร้าง

นวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน  

 

 

1. ความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเข้าสู่ช้ัน

เรียน รวมถึง

สร้างสรรค์

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้

ให้กับผู้เรยีน  

1. ประยุกต์ใช้

สื่อและ

เทคโนโลยีวัด

และประเมิน 

ผลเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนอย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1.ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาท่ี

ทันสมัยกับการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในช้ัน

เรียนได้อย่าง

เหมาะสม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี

3.6 ปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์

1. การมีความรู้

ความเข้าใจและ

สามารถประพฤติ

ปฏิบัติตามหลัก 

1. ปฏิบัติตน

เป�นสมาชิกท่ีดี

ของทีมในการ

ทำงาน 

1. ให้ความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินกิจกรรม

ต่างๆในโรงเรียน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

และมสี่วนร่วมใน

กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

การทำงานเป�นทีม

และการเป�น

สมาชิกท่ีดีของทีม 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

ภายใต้การ

สื่อสารด้วย 

วัจนภาษา

และอวัจนภาษา

ท่ีเหมาะสม 

3.6.4 แก้ป�ญหา

ท่ีเกิดข้ึนในการ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

สมรรถนะหลักท่ี

4. มีความ 

สามารถใน 

การสร้างความ 

สมรรถนะรองท่ี

4.2 สร้างเครือ 

ข่ายความร่วมมือ

กับผู้ปกครอง

และชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการ

1. การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

สร้างเครือข่าย

ระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและ

1. ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียน

ให้มี

คุณลักษณะอัน

1. มีส่วนร่วมใน

การเยี่ยมบ้าน

ของผู้เรียน  

2. มีส่วนร่วมใน

การประชุม

ผู้ปกครองท่ีทาง
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

เรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพของ

ผู้เรยีน  

ชุมชนและ

ความสามารถใน

การนำผู้ปกครอง

หรือชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

พึงประสงค์

และเกิดการ

เรียนรู ้

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

สถานศึกษาจัด

ข้ึน และสรุปผล

การประชุม

ผู้ปกครองได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 สมรรถนะรองท่ี

4.3 ศึกษา 

เข้าถึงบริบท

ชุมชน และ

สามารถอยู่

ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจบริบท

ของชุมชนและ

สามารถนำองค์

ความรู้ดังกล่าวมา

บูรณาการเข้าสู่

กระบวนการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทของ

ชุมชนและ

นำมาบูรณา

การในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

1. ศึกษาและ

วิเคราะหบ์ริบท

ชุมชนรอบท่ีตั้ง

ของโรงเรียน

อย่างละเอียด 

พร้อมนำเสนอ

ผลการศึกษา

อย่างครบถ้วน 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

 

 สมรรถนะรองท่ี

4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม  

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. การมีส่วนร่วม

และเป�นผู้นำใน

การจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้

โรงเรียนมีบทบาท

ในการส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. เข้าร่วมและ

จัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

 

1.  เข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆท่ี

ทางโรงเรียน

และชุมชนเป�นผู้

ดำเนินโครงการ

ท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน และ

สะท้อนสิ่งท่ีได้
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลักและ

เกณฑ ์

การผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑ ์

การผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 

 

เรียนรูจ้าก

กิจกรรม 

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 

 

 

สมรรถนะหลักท่ี

5 ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  

 

สมรรถนะรองท่ี 

5.1 ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ  

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  นำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

 

1. แสดงออก

ถึงการ

ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

วิชาชีพครู  

เกณฑ์การ

ผ่านร้อยละ 

80 

1. ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

และวินัยครูได ้

เกณฑ์การผ่าน

ร้อยละ 80 
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     วิชา     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4)  

รหัส คำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

1004801          ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมี

ความสุขเกิดการะบวนการคิดข้ันสูงและนำไปสู่การเป�นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงคด์้วย

กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 

ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct according to professional ethics, make learners 

are happy and have advanced thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 

integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with parents 

and communities to develop, promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics with the 

correct research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to themselves 

from participation and participate in projects related to promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results 

from learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 

knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

    6(290) 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 

2 สามารถปฏบัิติ

หน้าท่ีคร ู

 

สมรรถนะรองท่ี  

2.1 มุ่งมั่น

พัฒนาผู้เรียน

ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป�นคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับจิต

วิญญาณความ

เป�นครู โดยเฉพาะ

ความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ 

การปรารถนาดี

ต่อศิษย์อย่าง

เสมอภาค และ

การมีจิต

สาธารณะนำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

1.  แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึงการ

มีจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

2. แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนถึง

ความรักและ

เอ้ืออาทรต่อ

ผู้เรยีนอย่าง

เสมอภาคท้ัง

ทางกาย วาจา

และใจ 

1.ช่วยเหลือ

ผู้เรยีนและ

บุคลากรใน

โรงเรียนด้วย

ความเตม็ใจ โดย

ไม่ต้องร้องขอ

และไม่หวังสิ่ง

ตอบแทน 

1. ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและ

การฝ�กปฏิบัติการ

สอนใน

สถานศึกษา 

2. จรรยาบรรณ

วิชาชีพและ

คุณธรรมสำหรับ

ครู  

3. การออกแบบ

การจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

สอดคล้องกับ

ผู้เรยีนท่ีมีความ

หลากหลาย  

4. การออกแบบ

การจัดกิจกรรม

1.การเรียนรู้โดยใช้

วิจัยเป�นฐาน 

(Research-based 

learning) 

2.การเรียนรู้

สถานการณ์เป�นฐาน 

(Situation-based 

learning) 

3.การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�น

ฐาน(Experiential-

based learning) 

4.การเรียนรู้แบบใช้

ชุมชนเป�นฐาน

(Community-

based learning) 

5.การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

คู่มือปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา4 มี

องค์ประกอบดังน้ี 

บทนำ บทบาท 

หน้าท่ีของผู้บริหาร/

ครู อาจารยผ์ู้สอน/

นักศึกษา 

2. กิจกรรม 

ปฏิบัติงานการสอนใน

สถานศึกษาและบันทึก

ผลงานในประเด็น

ดังต่อไปน้ี   

   2.1. ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและการ

ฝ�กปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

1. การตรวจผลงาน  

2. การสัมภาษณ ์

3. การประเมินผลการ

สะท้อนการเรียนรู้ 

(AAR) จากการอภิปราย

กลุ่ม  

4.การนำเสนอ E-

Portfolio  

สะท้อนกลับ (AAR) : เป�น

รายบุคคล และร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน

รูปแบบชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

พัฒนา : Creative 

Discussion (แนวทาง

ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง 

 สมรรถนะรองท่ี

2.2 ปฏิบัติตน

เป�นแบบอย่างท่ี

ดีมีคณุธรรมและ

1. ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเป�น

- 1. ปฏิบัติตัวตาม

ระเบียบและ

ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและ



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 296 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

จริยธรรม และ

เป�นพลเมืองท่ี

เข้มแข็ง  

 

แบบอย่างท่ีดี

ให้กับผู้อ่ืนในทุกๆ 

ด้าน  

 

การฝ�ก

ประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่าง

เคร่งครดั  

2. ประพฤติตน

เป�นแบบอย่างดี

ให้กับผู้เรยีนท้ัง

ทางกาย วาจา

และจิตใจ   

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน 

มีทักษะการคิด 

ข้ันสูง 

 5. การประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยีใน

การการจดัการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน 

6. การพัฒนา       

ตนเองให้มีความ

เป�นครูมืออาชีพท่ี

เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและ

ศาสตร์สาขา

วิชาเอก 

(Cooperative 

learning) 

 

 

6. การเรียนรู้แบบ

ร่วมแรงร่วมใจ 

(Collaborative 

Learning)  

 

 

    2.2. จรรยาบรรณ

และคณุธรรมสำหรับ

ครู  

 

 

    2.3. การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

ผู้เรยีนท่ีมีความ

หลากหลาย  

     2.4. การออกแบบ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรยีนมีทักษะการคิด

ข้ันสูง 

   2.5. การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 สมรรถนะรองท่ี 

2.3 ส่งเสริมการ

เรียนรู้ เอาใจใส่ 

และยอมรับ

ความแตกต่าง

ของผู้เรียนแตล่ะ

บุคคล  

 

1. การออกแบบ

และจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ีมี

ความหลากหลาย

เพ่ือให้สอดคล้อง

กับผู้เรยีนท่ีมี

ความแตกต่างกัน

ในทุกๆ มิติ  

 

- 1. ออกแบบและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลาย 

เหมาะกับผู้ท่ี

เรียนท่ีมีความ

แตกต่างท้ัง

ทางด้านรูปแบบ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

การเรยีนรู้ 

ระดับความ 

สามารถในการ

เรียนรู้ และ

วัฒนธรรม 

7. การวิจัยในช้ัน

เรียน (Action 

Research)  

8. การสร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือในการ

พัฒนาผู้เรียน  

9. การบูรณาการ

บริบทชุมชนสู่การ

จัดการเรียนรู้ใน

ช้ันเรียน 

10. การจัด

กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 

ในการจัดการเรียนรู้ใน

ช้ันเรียน  

    2.6. การพัฒนา       

ตนเองให้มีความเป�น

ครูมืออาชีพท่ีเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ท้ังทางด้านศาสตร์

วิชาชีพครูและศาสตร์

สาขาวิชาเอก 

     2.7 การวิจัยในช้ัน

เรียน (Action 

Research)  

       2.8 การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ

ในการพัฒนาผู้เรยีน  

   2.9 การบูรณาการ

บริบทชุมชนรอบท่ีตั้ง

ของโรงเรียน 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.4 สร้างแรง

บันดาลใจ และ

พัฒนาผู้เรียนให้

เป�นผู้ใฝเ่รียนรู้

และสร้าง

นวัตกรรม 

 

1. การกระตุ้น

และส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิท่ี

นำไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม โดยใช้

ความมุ่งมั่น ทุ่มเท

ในการพัฒนา  

 

- 1. แสดง

พฤติกรรมท่ี

สะท้อนให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่น 

ทุ่มเทต่อการ

พัฒนาผู้เรียนให้

ประสบความ 

สำเรจ็ในการ

เรียน 

2. กระตุ้นและ

ส่งเสริมให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

อย่างสร้างสรรค์

ด้วยการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ี

เหมาะสมท้ังใน

และนอก

ห้องเรียน   

3. เป�นต้นแบบ

ในการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมให้

เกิดข้ึนใน

สถานศึกษา                 

   2.10 การจัด

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ใน

การรวบรวมข้อมูล 

ผู้บริหาร : แบบ

ประเมินสมรรถนะ 

ครู/อาจารยผ์ู้สอน : 

แบบประเมิน

สมรรถนะ แบบ

ประเมินพฤติกรรม 

นักศึกษา : แบบ

ประเมินตนเอง แบบ

สัมภาษณ์ แบบสังเกต 

และ E-Portfolio 

 สมรรถนะรองท่ี 

2.5 พัฒนา

ตนเองให้มีความ

รอบรู้ ทันสมยั

1. ความเข้าใจใน

เส้นทางความ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพ

และปฏิบัติตนสู่

ความก้าวหน้าได้

- 1. เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้เกิด

ความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพและ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

 

ด้วยการเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีส่งเสริม

ให้มีความรอบรู้

และทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสามารถท่ี

จะนำเสนอ

แนวทางท่ี

เหมาะสมกับการ

พัฒนาครูใน

ภาพรวมได ้

สามารถสะท้อน

ผลการเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเองได้

อย่างชัดเจน 

2.  สังเคราะห์

และนำเสนอ

รูปแบบการ

พัฒนาครูท่ี

เหมาะสมกับ

บริบทสังคมใน

ยุคป�จจุบันและ

ส่งเสริมให้เกิด

ทักษะท่ีสำคัญ

กับครูอย่าง

แท้จริง 

 

 

เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี

3 มีความ 

สามารถในการ

จัดการเรียนรู ้

 

สมรรถนะรองท่ี 

3.1 พัฒนา

หลักสตูรการ

จัดการเรียนรู้ 

สื่อ การวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรู ้

1.  การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับกระบวน 

การจัดการเรยีนรู้

ท่ีถูกต้องในทุก

ข้ันตอน และ

สามารถออกแบบ

กิจกรรมการ

เรียนรูไ้ด้อยา่ง

สมบูรณ์  

1.อธิบาย

กระบวนการพั

ฒนาหลักสตูร 

ออกแบบและ

สร้างรายวิชา

ในช้ันเรียน  

 

1. ออกแบบการ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความ

เหมาะสม 

สอดคล้องและ

ครบถ้วนในทุก

ข้ันตอนได้ด้วย

ตนเอง 

 

 สมรรถนะรองท่ี

3.2 วางแผน

และจัดการ

เรียนรู้ท่ีสามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีป�ญญารู้คิด 

และมีความเป�น

นวัตกร 

1. ความสามารถ

ในการออกแบบ

และจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

เกิดกระบวนการ

คิดข้ันสูง โดย

สามารถต่อยอด

1. วางแผน

และออกแบบ

เน้ือหาสาระ

และกิจกรรม

การจัดเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนได้อย่าง

เหมาะสม 

1. ออกแบบและ

จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเน้นให้

ผู้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิ

ข้ันสูง ด้วยชุด

คำถามหรือ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ไปสู่การเป�นผู้

สร้างสรรค์

นวัตกรรมได้  

 กิจกรรมท่ี 

เหมาะสม 

2. ออกแบบและ

จัดกิจกรรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเกิด

องค์ความรู้ใหม่

ด้วยตนเอง และ

นำไปสู่การ

สร้างสรรคส์ิ่ง

ใหม ่

 สมรรถนะรองท่ี 

3.3 ดูแล

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน

เป�นรายบุคคล 

สามารถรายงาน

ผลการพัฒนา

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

เก่ียวกับเครื่องมือ

และระบบการ

ดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรยีน พร้อมท้ัง

ประยุกต์ใช้ความรู้

1. ดูแล     

ช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณ 

ลักษณะท่ีพึง

ประสงค์และ

ประสบความ 

1. พัฒนาหรือ

แก้ป�ญหาผูเ้รียน

ในประเด็นใด

ประเด็นหน่ึง

ด้วยกระบวน 

การวิจัยท่ี

ถูกต้องตาม 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

คุณภาพผู้เรยีน

ได้อย่างเป�น

ระบบ 

ความเข้าใจ

ดังกล่าวในการจัด

ทำการศึกษาราย

กรณีและวิจัยใน

ช้ันเรียนเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน  

สำเรจ็ในการ

เรียนรู้  

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

2. นำเสนอ

ผลการวิจัยใน

ช้ันเรียนใน

รูปแบบของ

รายงานการวิจยั

ฉบับสมบูรณ์  

(5 บท) ได ้

 สมรรถนะรองท่ี 

3.4 จัดกิจกรรม

และสร้าง

บรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียน

มีความสุขในการ

เรียนโดย

ตระหนักถึงสุข

ภาวะของผู้เรียน  

 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจ

หลักการ และ

แนวทางการจัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 

นำไปสู่การ

ออกแบบการจัด

บรรยากาศการ

เรียนรู้ในชั้นเรียนท่ี

1. จัด

บรรยากาศ

การเรยีนรู้ท่ี

เน้นให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้

ภายใต้

ความสุข  

 

1. ออกแบบการ

จัดบรรยากาศ

การเรยีนรู้ในช้ัน

เรียนท่ีส่งเสรมิ

ให้ผู้เรียนมี

ความสุขได้ด้วย

ตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสุข 

 สมรรถนะรองท่ี

3.5 วิจัย สร้าง

นวัตกรรม และ

ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้เกิดประโยชน์

ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน  

 

1. ความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเข้าสู่ช้ัน

เรียน รวมถึง

สร้างสรรค์

นวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้

ให้กับผู้เรยีน  

1. ประยุกต์ใช้

สื่อและ

เทคโนโลย ี

วัดและ

ประเมินผล

เพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนอย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

 

1. ออกแบบ

นวัตกรรมทาง

การศึกษาใน

รูปแบบของ

กระบวนการจดั

กิจกรรรมการ

เรียนรู้ หรือสื่อ

การเรยีนรู้ท่ีมี

ประโยชน์ต่อ

การพัฒนา

ผู้เรยีน 

 สมรรถนะรองท่ี

3.6 ปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน

อย่างสร้างสรรค์

และมสี่วนร่วมใน

1. การมีความรู้

ความเข้าใจและ

สามารถประพฤติ

ปฏิบัติตามหลัก 

การทำงานเป�นทีม

1. ปฏิบัติตน

เป�นสมาชิกท่ีดี

ของทีมในการ

ทำงาน 

 

1. ให้ความ

ร่วมมือในการ

ดำเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ภายใต้
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

กิจกรรมการ

พัฒนาวิชาชีพ 

และการเป�น

สมาชิกท่ีดีของทีม 

การสื่อสารด้วย 

วัจนภาษาและ 

อวัจนภาษาท่ี

เหมาะสม 

2. แก้ป�ญหาท่ี

เกิดข้ึนในการ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. แสดงความ

คิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์ ใน

การรว่มวางแผน

และออกแบบ

การดำเนิน

กิจกรรมใน

โรงเรียน 
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี

4 มีความ 

สามารถในการ

สร้างความ 

สัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

สมรรถนะรองท่ี

4.2 สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพของ

ผู้เรยีน  

 

1. การเข้าร่วม

กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

สร้างเครือข่าย

ระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและ

ชุมชนและ

ความสามารถใน

การนำผู้ปกครอง

หรือชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

1. ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและ

ชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

และเกิดการ

เรียนรู ้

2. มีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทของ

ชุมชนและ

นำมาบูรณา

การในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

3. เข้าร่วมและ

จัดกิจกรรม

1. มีส่วนร่วมใน

การเยี่ยมบ้าน

ของผู้เรียน 

2. มีส่วนร่วมใน

การประชุม

ผู้ปกครองท่ีทาง

สถานศึกษาจัดข้ึน 

และสรุปผลการ

ประชุมผู้ปกครอง

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. สร้าง

เครือข่ายความ

ร่วมมือกับ

ผู้ปกครองหรือ

ชุมชน ในการ

สนับสนุนการ

เรียนรูข้อง



มคอ.2 มรรพ. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 306 

สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

ผู้เรยีนท้ังใน

รูปแบบทางการ

หรือไมเ่ป�น

ทางการ 

 

 

 สมรรถนะรองท่ี 

4.3 ศึกษา 

เข้าถึงบริบท

ชุมชน และ

สามารถอยู่

ร่วมกันบน

พ้ืนฐานความ

แตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

1. การมีความรู้

ความเข้าใจบริบท

ของชุมชนและ

สามารถนำองค์

ความรู้ดังกล่าวมา

บูรณาการเข้าสู่

กระบวนการจดั

กิจกรรมการ

เรียนรู ้

1. มีความรู้

ความเข้าใจ

บริบทของ

ชุมชนและ

นำมาบูรณา

การในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรู้  

1. ศึกษาและ

วิเคราะหบ์ริบท

ชุมชนรอบท่ีตั้ง

ของโรงเรียน

อย่างละเอียด 

พร้อมนำเสนอ

ผลการศึกษา

อย่างครบถ้วน 

2. บูรณาการ

บริบทชุมชนเข้า

กับการจัด

กิจกรรมการ
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สมรรถนะหลัก 

 

สมรรถนะ 

รองและย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

คำอธิบาย 

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ

หลัก 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

ตัวบ่งชี้ของ

สมรรถนะ 

รองหรือย่อย 

และเกณฑก์าร

ผ่าน 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วย

หัวข้อและ

คำอธิบายพอ

สังเขป) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือให้เกิด

สมรรถนะ 

(รายละเอียดด้าน

ท้ายตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน  

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

เรียนรู้ท้ังในและ

นอกห้องเรียน   

 สมรรถนะรองท่ี

4.4 ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. การมีส่วนร่วม

และเป�นผู้นำใน

การจัดกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้

โรงเรียนมีบทบาท

ในการส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. เข้าร่วมและ

จัดกิจกรรม

การเรยีนรู้ท่ี

ส่งเสริม 

อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

1. จัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญา

ท้องถ่ิน โดย

ร่วมมือกับชุมชน 

สมรรถนะหลักท่ี

5 ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  

 

สมรรถนะรองท่ี 

5.1 ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ  

1.  มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  นำไปสู่

การพัฒนาตนเอง

ให้มีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  

1. แสดงออก

ถึงการ

ประพฤติ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

1. ปฏิบัติตน

ตาม

จรรยาบรรณ

และวินัยครูได้  
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รายละเอียดของสมรรถนะของกลุ่ม SIL  

สมรรถนะหลัก แบ่งออกเป�น 4 ด้าน (สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2561) 

1. มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  

2. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู 

สมรรถนะรอง 

2.1 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป�นครู  

2.2 ปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะรอง 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีป�ญญารู้คิด และมีความเป�นนวัตกร 

3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�นระบบ 

3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
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4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

สมรรถนะรอง 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน 

4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 5. ปฏบัิติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

     5.1  ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สมรรถนะหลัก ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คำอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง 

2. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีครู  2.1  แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงการมีจิต

วิญญาณความเป�นครู  

 

2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ

ความเป�นครู  

 

 

 

 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจติ

วิญญาณความเป�นครู โดยเฉพาะความ

รักและศรัทธาในวิชาชีพ การปรารถนาดี

ต่อศิษย์อย่างเสมอภาค และการมจีิต

สาธารณะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มี

คุณลักษณะดังกล่าว  

 

 

 

 

 

 

2.1.1 วิเคราะห์และสรุปคณุลักษณะของ

ครูท่ีแสดงออกถึงความรักและศรทัธาใน

วิชาชีพครูได้ (ป� 1)  

2.1.2 วิเคราะห์ตนเองถึงความรักและ

ศรัทธาท่ีมีต่อวิชาชีพครู ในประเดน็

ดังต่อไปน้ี คือ (ป� 1)   

- ความใฝ่ฝ�นอยากเป�นคร ู

- ความสนใจเรื่องราวเก่ียวกับคร ู

- การเคารพบูชาคร ู

- ความภาคภมูิใจในอาชีพครู 

- ทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
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สมรรถนะหลัก ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง คำอธิบายสมรรถนะรอง ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง 

2.1.3 ช่วยเหลือผู้เรยีนและบุคลากรใน

โรงเรียนด้วยความเตม็ใจ โดยไมต่อ้งร้อง

ขอและไม่หวังสิ่งตอบแทน                              

(ป� 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 

2.1.4 แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงความ

รักและเอ้ืออาทรต่อผูเ้รียนอยา่งเสมอภาค

ท้ังทางกาย วาจาและใจ  

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 

2.1.5 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของ

ตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้านจิต

วิญญาณความเป�นครู  (คุรุนิพนธ์)  

2.1.6* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติมสมรรถนะดา้นจรรยาบรรณ 

(คุรุนิพนธ์) 

  2.2 ปฏิบัติตนเป�นแบบอย่างท่ีดมีคีุณธรรม

และจริยธรรม และเป�นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

 

2.2 ประพฤติปฏิบัตตินตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับและเป�นแบบอย่างท่ีดีใหกั้บ

ผู้อ่ืนในทุก ๆ ด้าน  

 

2.2.1  ปฏิบัติตัวตามระเบียบและ

ข้อบังคับของสถานศึกษาและการฝ�ก

ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด  

(ป� 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

2.2.2 ประพฤติตนเป�นแบบอย่างดีให้กับ

ผู้เรยีนท้ังทางกาย วาจาและจติใจ   

(ป� 3/4  ภาคเรียนท่ี 1)  
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2.2.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของ

ตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้านการ

ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองท่ีดี  (คุรุนิพนธ์)  

2.2.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติมสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติตน

เป�นพลเมืองท่ีดี (คุรุนิพนธ์) 

  

 

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ

บุคคล  

2.3 การออกแบบและจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให้

สอดคล้องกับผู้เรยีนท่ีมีความแตกต่างกัน

ในทุก ๆ มิติ  

2.3.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะกับผูท่ี้เรียนท่ี

มีความแตกต่างท้ังทางด้านรูปแบบการ

เรียนรู้ ระดับวามสามารถในการเรยีนรู้ 

และวัฒนธรรม (ป� 3 /4 ภาคเรยีนท่ี 1) 

  2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรยีน

ให้เป�นผู้ใฝ่เรียนรู้และสรา้งนวัตกรรม 

 

2.4 การกระตุ้นและส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกิด

กระบวนการคดิท่ีนำไปสู่การสรา้ง

นวัตกรรม โดยใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน

การพัฒนา  

 

2.4.1 แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนาผูเ้รียนให้

ประสบความสำเรจ็ในการเรียน  

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

2.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมใหผู้้เรยีนเกิด

กระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ดว้ยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท้ังใน

และนอกห้องเรียน (ป� 3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  
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2.4.3 เป�นต้นแบบในการสรา้งสรรค์

นวัตกรรมใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา        

(ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

  

 

2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย

และทันต่อการเปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้า

ในวิชาชีพและปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้า

ได้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มี

ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังสามารถท่ีจะนำเสนอแนวทางท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนาครูในภาพรวมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 สืบค้นและสรุปแนวทางการพัฒนา

ตนในเส้นทางวิชาชีพครูด้วยการรวบรวม

ข้อมูลจากบุคลากรทางการศึกษาและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมนำเสนอด้วย

รูปแบบท่ีทันสมัย (ป� 1)  

2.5.2 วิเคราะห์และนำเสนอแนว 

ทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป�นครู

มืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลีย่นแปลงท้ัง

ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์

สาขาวิชาเอก (ป� 2) 

2.5.3 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสามารถ

สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเองได้อย่างชัดเจน  

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

2.5.4 สังเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการ

พัฒนาครูท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมในยุค

ป�จจุบันและส่งเสริมใหเ้กิดทักษะท่ีสำคัญ

กับครูอย่างแท้จริง (ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1)  
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2.5.5  วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของ

ตนเอง พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนา

ตนเอง(ID Plan) ด้านการก้าวทัน         

การเปลีย่นแปลง (คุรุนิพนธ์)  

2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติมสมรรถนะดา้นการก้าวทัน 

การเปลีย่นแปลง (คุรุนิพนธ์)  

3. มีความสามารถในการจดัการ

เรียนรู้  

 

1.อธิบายกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ออกแบบและสร้างรายวิชาในช้ันเรียน  

 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรยีนรู้ สื่อ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 

3.1 การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีถูกต้องในทุก

ข้ันตอน และสามารถออกแบบกิจกรรม

การเรยีนรู้ได้อย่างสมบูรณ์  

 

3.1.1 อธิบายเก่ียวกับหลักสตูร การ

จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล

การเรยีนรู้ได้อย่างถูกต้อง (ป� 1/2)  

3.1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้

ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงได้ (ป� 2)  

3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องและ

ครบถ้วนในทุกข้ันตอนได้ด้วยตนเอง      

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 2. วางแผนและออกแบบเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมการจัดเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรยีน

ได้อย่างเหมาะสม 

 

3.2 วางแผนและจัดการเรยีนรู้ท่ีสามารถ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีป�ญญารู้คดิ และมีความ

เป�นนวัตกร 

 

3.2  ความสามารถในการออกแบบและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีน

เกิดกระบวนการคิดข้ันสูง โดยสามารถ

ต่อยอดไปสู่การเป�นผูส้ร้างสรรค์

นวัตกรรมได้  

3.2.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

ท่ีเน้นให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการคดิข้ันสูง 

ด้วยชุดคำถามหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

(ป� 3/4)  
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3.2.2 ออกแบบและจัดกิจกรรรมการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้้เรยีนเกิดองคค์วามรู้

ใหม่ด้วยตนเอง และนำไปสู่การสรา้งสรรค์

สิ่งใหม่ (ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 4. ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และประสบ

ความสำเร็จในการเรียนรู้  

 

3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผูเ้รยีนเป�น

รายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป�นระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เครื่องมือและระบบการดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรยีน พร้อมท้ังประยุกต์ใช้ความรู้ความ

เข้าใจดังกล่าวในการจดัทำการศึกษาราย

กรณีและวิจัยในช้ันเรยีนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 ระบุบทบาทหน้าท่ีของครูผูส้อน

และครปูระจำช้ันในการช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน (ป� 1)  

3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุป

รายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูลผู้เรียนท้ังแบบรายบุคคลและราย

กลุ่ม (ป� 1)  

3.3.3 ระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมท่ีเป�น

ป�ญหาหรือต้องการพัฒนาของกรณีศึกษา 

(case study) และรวบรวมข้อมลูด้วย

เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย พรอ้ม

นำเสนอแนวทางแก้ไข (ป� 1) 

3.3.4 พัฒนาหรือแก้ป�ญหาผู้เรียนใน

ประเด็นใดประเด็นหน่ึงด้วย

กระบวนการวิจยัท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธี

วิจัย (ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

3.3.5  นำเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนด้วย

รูปแบบการวิจยัหน้าเดียวได้ (ป� 3)  
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3.3.6 นำเสนอผลการวิจัยในช้ันเรยีนใน

รูปแบบของรายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์ 

(5 บท) ได้ (ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเน้นให้

ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูภ้ายใต้ความสุข  

 

3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ใหผู้้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย

ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  

 

3.4 การมีความรู้ความเข้าใจหลักการ

และแนวทางการจดับรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียน นำไปสู่การออกแบบ

การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียน

ท่ีส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีความสุข 

 

3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้  

(ป� 2)  

3.4.2 ออกแบบการจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี

ความสุขร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงได้ (ป� 2)  

3.4.3 ออกแบบการจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี

ความสุขได้ด้วยตนเอง  

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 

 3. ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง

เหมาะสมและสร้างสรรค ์

 

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  

3.5 ความสามารถในการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

เข้าสู่ช้ันเรยีน รวมถึงสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

 

3.5.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยักับการ

พัฒนาผู้เรียน (ป� 1)  

3.5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมยักับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่าง

เหมาะสม (ป� 3)  

3.5.1 ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา

ในรูปแบบของกระบวนการจดักิจกรรรม

การเรยีนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ท่ีมี
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้รียน (ป� 4 ภาค

เรียนท่ี 1) 

 6. ปฏิบัติตนเป�นสมาชิกท่ีดีของทีมในการ

ทำงาน 

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์

และมสี่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

วิชาชีพ 

3.6 การมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ

ประพฤติปฏบัิติตามหลักการทำงานเป�น

ทีมและการเป�นสมาชิกท่ีดีของทีม 

3.6.1 วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการ

ทำงานและแก้ป�ญหาร่วมกันระหว่าง

บุคลากรในสถานศึกษา (ป� 1)  

3.6.2 วิเคราะห์และสังเคราะหล์ักษณะ

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูท้ังใน

และนอกสถานศึกษา (ป� 1)  

3.6.3 ให้ความร่วมมือในการดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ภายใต้การ

สื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาท่ี

เหมาะสม (ป� 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

3.6.4 แก้ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1) 

3.6.5 แสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์ 

ในการร่วมวางแผนและออกแบบการ

ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน (ป� 4 ภาค

เรียนท่ี 1) 

4. มีความสามารถในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน 

 

1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึง

ประสงค์และเกิดการเรียนรู ้

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและ

แก้ป�ญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์  

 

4.1 ความสามารถในการร่วมมือกับ

ผู้ปกครองท้ังในส่วนของการรวบรวม

ข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการพัฒนา

4.1.1 รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจาก

ผู้ปกครองด้วยการสังเกตและการ

สัมภาษณ์ (ป� 1/2)  
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 และแก้ป�ญหาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  

 

4.1.2 ร่วมวางแผนกับผู้ปกครองในการ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ (ป� 2)  

 1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึง

ประสงค์และเกิดการเรียนรู ้

 

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู้เรียน  

 

4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรยีนกับ

ผู้ปกครองและชุมชนและความสามารถ

ในการนำผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

4.2.1 มีส่วนร่วมในการเยี่ยมบ้านของ

ผู้เรยีน (ป� 3/4 ภาคเรยีนท่ี 1)  

4.2.2 มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครอง

ท่ีทางสถานศึกษาจัดข้ึน และสรุปผลการ

ประชุมผู้ปกครองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

(ป� 3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  

4.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครองหรือชุมชน ในการสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนท้ังในรูปแบบทางการ

หรือไมเ่ป�นทางการ (ป� 4 ภาคเรยีนท่ี 1) 

 2. มีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชน

และนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู้  

 

 

4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถ

อยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม  

 

4.3 การมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ

ชุมชนและสามารถนำองค์ความรู้

ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์

รูปแบบการมปีฏสิัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ครูกับชุมชน 

โรงเรียนกับชุมชน (ป� 1)  

4.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชน

รอบท่ีตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม

นำเสนอผลการศึกษาอย่างครบถ้วน  

(ป� 2/3/4 ภาคเรียนท่ี 1)  
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4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอก

ห้องเรียน  (ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1)  

 3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน 

 

4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิ

ป�ญญาท้องถ่ิน 

4.4 การมีส่วนร่วมและเป�นผู้นำในการจัด

กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาท

ในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

4.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง

โรงเรียนและชุมชนเป�นผู้ดำเนินโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถ่ิน และ

สะท้อนสิ่งท่ีได้เรยีนรู้จากกิจกรรม  

(ป� 2/3)  

4.4.2 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิป�ญญา

ท้องถ่ิน โดยร่วมมือกับชุมชน  

(ป� 4 ภาคเรียนท่ี 1) 

5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  

 

1. แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 

5.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 

5.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนา

ตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  

 

5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จาก

การสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ี

ครูในสถานศึกษาได้ (ป� 1-2)  

5.1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและ 

วินัยครูได้ (3-4)  

5.1.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตตินของ

ตนเองในการทำหน้าท่ีครู พร้อมเสนอแนว

ทางการพัฒนาตนเอง (ID Plan) ด้าน

จรรยาบรรณ (ครุุนิพนธ์)  
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5.1.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร

เพ่ือเติมเติมสมรรถนะดา้นจรรยาบรรณ 

(คุรุนิพนธ์)  

* อาจมี/ไมม่ี ข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา  
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละช้ันป� 
 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 

(นักศึกษาครูดนตรีศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 

(ผู้ช่วยสอนดนตรีศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 3 

(ผู้สอนร่วมดนตรีศึกษา) 

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 

(ครูฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครูดนตรีศึกษา) 

มีทักษะดนตรี รู้วิธีการสอน เตรียมการสอนดี ทักษะดนตรีชำนาญ ทักษะดนตรเีช่ียวชาญ บูรณาการการสอนสู่ชุมชน เป�นเลิศด้านการสอนดนตรี พัฒนาวิถีสู่ครูมืออาชีพ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 

1. มีทักษะทางดนตรี  

ร ู ้และความเข ้าใจใน

หลักการดนตรีศึกษา 

 

 

 

 

1. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

2. รู้ทฤษฎีดนตรีและ

ประวัตดินตร ี

3. เข้าใจลำดับและ

วิธีการสอนทางดนตร ี

4. แสดงออกถึงทัศนคติ

ท่ีดีต่อวิชาชีพครูดนตร ี

 

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได ้

2. มีทักษะดนตรีท่ี

ชำนาญ 

3. สามารถประยุกต์ภมูิรู้

ทางดนตรีในการสอน 

 

 

1. สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้ทาง

ดนตรีและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการพัฒนา

ชุมชน  

 

1. สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละการ

จัดการเรียนการสอน

เพ่ือชุมชน 

2. มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

3. เข้าใจ

กระบวนการวิจยั

ทางด้านดนตร ี

1. เป�นเลิศด้านการสอน

ดนตรีอย่างบูรณาการ

และสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

 

 

 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
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รายวิชาชั้นป�ท่ี 1 รายวิชาชั้นป�ท่ี 2 รายวิชาชั้นป�ท่ี 3 รายวิชาชั้นป�ท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

1. สุนทรียศาสตร์

สำหรับครูดนตรีศึกษา 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับ

ครูดนตร ี

3. ทักษะเคร่ืองมือเอก1 
- ทักษะเคร่ืองดีดไทย 1  

- ทักษะเคร่ืองสีไทย 1 

- ทักษะเคร่ืองตีไทย 1 

- ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 1 

- ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 

- ทักษะขิมไทย 1 

- ทักษะกีตาร์ 1 

- ทักษะเป�ยนโน 1 

- ทักษะเคร่ืองกระทบ 1 

- ทักษะเคร่ืองลทอเหลือง 1 

- ทักษะเคร่ืองลมไม้ 1 

- ทักษะขับร้องสากล 1 

 

 

1. ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

2. ประวัติดนตรไีทย

และดนตรีตะวันตก 

3. ทักษะเคร่ืองมือเอก2 
- ทักษะเคร่ืองดีดไทย 2  

- ทักษะเคร่ืองสีไทย 2 

- ทักษะเคร่ืองตีไทย 2 

- ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 2 

- ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 

- ทักษะขิมไทย 2 

- ทักษะกีตาร์ 2 

- ทักษะเป�ยนโน 2 

- ทักษะเคร่ืองกระทบ 2 

- ทักษะเคร่ืองลทอเหลือง 2 

- ทักษะเคร่ืองลมไม้ 2 

- ทักษะขับร้องสากล 2 

 

1. ทฤษฎีดนตรีไทย 

2. การปฏิบัตริวมวง

ดนตรี  

3. ทักษะเคร่ืองมือเอก3 
- ทักษะเคร่ืองดีดไทย 3  

- ทักษะเคร่ืองสีไทย 3 

- ทักษะเคร่ืองตีไทย 3 

- ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 3 

- ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 

- ทักษะขิมไทย 3 

- ทักษะกีตาร์ 3 

- ทักษะเป�ยนโน 3 

- ทักษะเคร่ืองกระทบ 3 

- ทักษะเคร่ืองลทอเหลือง 3 

- ทักษะเคร่ืองลมไม้ 3 

- ทักษะขับร้องสากล 3 

 

1. การขับร้องเดี่ยวและ

ขับร้องประสานเสยีง 

2. นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดนตร ี

3. ทักษะเคร่ืองมือเอก4 
- ทักษะเคร่ืองดีดไทย 4  

- ทักษะเคร่ืองสีไทย 4 

- ทักษะเคร่ืองตีไทย 4 

- ทักษะเคร่ืองเป่าไทย 4 

- ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 

- ทักษะขิมไทย 4 

- ทักษะกีตาร์ 4 

- ทักษะเป�ยนโน 4 

- ทักษะเคร่ืองกระทบ 4 

- ทักษะเคร่ืองลทอเหลือง 4 

- ทักษะเคร่ืองลมไม้ 4 

- ทักษะขับร้องสากล 4 

 

1. การจัดการวงดนตรี

สำหรับครูดนตรีศึกษา  

2. การจัดการเรียนรู้

และจิตวิทยาดนตรี                       

3. การซ่อมแซมและ

บำรุงรักษาเครื่องดนตรี

สำหรับครูดนตรีศึกษา 

4. การปฏิบัติเครื่อง

ดนตรเีสรมิ 

5. วิชาเอกเลือก 

- เพลงไทยพิธีการ 

- หลักการวงโยธวาทิต 

- ทฤษฎีดนตรีสากล 2 

 

1. การวิจัยทางดนตรี

ศึกษา 

2. การนำเสนอผลงาน

ทางดนตร ี

3. วิชาเอกเลือก 

- ดนตรีไทยร่วมสมัย 

- การเรียบเรียงเสียง

ประสานสำหรับวงโยธ

วาทิต 

- การเรียบเรียงเสียง

ประสานสำหรับวง

ดนตร ี

4. เลือกเสรี 1 

-เป�ยโนแบบง่าย 

-ธุรกิจดนตร ี

 

1. ฝ�กประสบการณ ์

   วิชาชีพครูใน 

   สถานศึกษา 

1. วิชาเอกเลือก 

- การวิเคราะห์และ

ประพันธ์เพลงไทย 

- การเดินแถวและการ

แปรขบวนโยธวาทิต 

- การประพันธ์เพลง 

2. เลือกเสรี 2 

-ขับร้องเพลงสมัยนิยม 

-ดนตรไีทยเพลดิเพลิน

ใจ 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 322 

คำอธิบายรายวิชาเอก 
 

วิชา        สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา (Aesthetics for music education teachers) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051601 ปรัชญาดนตรี ความสำคัญของดนตรี สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา องค์ประกอบดนตรี หลักการวิพากษ์วิจารณ์

ดนตรี ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน การอ่านโน้ตดนตรีสากล การอ่านโน้ตดนตรีไทย 

การอ่านออกเสียงโน้ต การบันทึกโน้ตดนตรีสากล การบันทึกโน้ตดนตรีไทย ศัพท์ดนตรี  

 

3(3-0-6) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

1 . ม ี ท ั ก ษ ะ ท า ง

ดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 2  

รู้ทฤษฎีดนตรีและ

ประวัตดินตร ี 

 

1. รู้และเข้าใจหลัก

ปรัชญาดนตรี

ความสำคญัของดนตรี 

สุนทรียศาสตร์กับ

ดนตรีศึกษา 

องค์ประกอบดนตรี 

หลักการ

วิพากษ์วิจารณ์ดนตรี

2.อธิบายการทฤษฎี

ดนตรสีากลข้ันพ้ืนฐาน 

ทฤษฎีดนตรไีทยข้ัน

1. ปรัชญาดนตรี 

ความสำคญัของดนตรี 

สุนทรียศาสตร์กับดนตรี

ศึกษา องค์ประกอบดนตรี 

หลักการวิพากษ์วิจารณ์

ดนตร ี

2. ทฤษฎีดนตรีสากลข้ัน

พื้นฐาน ทฤษฎีดนตรีไทย

ขั ้นพื ้นฐาน การอ่านโน้ต

ดนตรีสากล การอ่านโน้ต

ดนตรีไทย การอ่านออก

1. การเรียนรู้สถานการณเ์ป�น

ฐาน (Situation – based 

learning) 

2. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์

เป�นฐาน (Experiential –

based learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�น

ฐาน (Problem - based 

learning) 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. แบบเรียน

สุนทรียศาสตร์กับ

ดนตรีศึกษา 

3. ตัวอย่างงานวิจัย

ด้านดนตร ี

4. วิดีโอเก่ียวกับดนตร ี

5. เครือข่ายอินเตอร ์

 

1. วัดและประเมินจากผล

การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผล

การทบทวนวรรณกรรม

และสรุปสถานะขององค์

ความรู ้

3. วัดและประเมินจากการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. วัดและประเมินจากผล

นำเสนอผลงานกลุม่ และ

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

พ้ืนฐาน การอ่านโน้ต

ดนตรสีากล การอ่าน

โน้ตดนตรีไทย การ

อ่านออกเสียงโน้ต 

การบันทึกโน้ตดนตรี

สากล การบันทึกโน้ต

ดนตรไีทย ศัพท์ดนตรี  

เสียงโน้ต การบันทึกโน้ต

ดนตร ีสากล การบันทึก

โน้ตดนตรีไทย ศัพท์ดนตรี  
 

 

การเป�นผู้นำในการ

อภิปรายซักถาม 

5. วัดและประเมินจากผล

การสืบค้นและนำเสนอ

รายงานประเด็นสำคัญท่ี

เก่ียวกับสุนทรยีทางดนตร ี
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วิชา     ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตร ี(English for Music Teacher) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051703 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟ�ง และการพูด ที ่เกี ่ยวกับเนื ้อหาทางด้านดนตรี การใช้

ภาษาอังกฤษในการสอนดนตรี  

 

3(3-0-6) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 3 

เข้าใจลำดับและ

วิธีการสอนทางดนตร ี

 

1. มีความรู้ในทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการ

อ่าน การเขียน การฟ�ง 

และการพูด ท่ีเก่ียวกับ

เน้ือหาทางด้านดนตร ี

2 .  อ ธ ิ บ า ย ก า ร ใ ช้

ภาษาอ ังกฤษในการ

สอนดนตรี  

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

ด้านการอ่าน การเขียน 

การฟ�ง และการพูด ท่ี

เก่ียวกับเน้ือหาทางด้าน

ดนตร ี

2.การใช้ภาษาอังกฤษใน

การสอนดนตรี  

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป�น

ฐาน (Brain - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�น

ฐาน (Problem - based 

learning) 

3. การเรียนรู้สถานการณเ์ป�น

ฐาน (Situation – based 

learning) 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. แบบเรียน

ภาษาอังกฤษด้านการ

อ่าน การเขียน การฟ�ง 

และการพูด ท่ีเก่ียวกับ

เน้ือหาทางด้านดนตร ี

 

1. การทดสอบแบบปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

 

 

 

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบ 
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วิชา     ทักษะเครื่องดีดไทย 1 Thai Plucked Instrument Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051211 

 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดไทยพื้นฐาน บทเพลงฝ�กหัดพื้นฐานสำหรับเครื่องดีดประเภทเพลงอัตรา 

2 ชั้น และเพลงอื่น ๆ บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี หลักการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต 

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

. มีพื้นฐานทางดนตรีท่ี

ด ี แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ก า ร

บรรเลงเครื่องเอก 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3.  การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

1. พ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องดนตรี ได้แก่ การ

พันไม้ดีด การดดีไม้ออก 

ไม้เข้า ดดีเก็บ ดดีรัว 

ระบบน้ิว การไลเ่สียง  

2. บุคลิกภาพในการ

บรรเลงเครื่องดนตร ี

ได้แก่ ท่าน่ัง การจับจะเข้  

3. บำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

ได้แก่ การเปลี่ยนสายจะเข้ 

การปรับแหน การ

บำรุงรักษาจะเข้ 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องเดีด 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องดีด 

3. ใบความรู้ 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

1.สอนเพ่ิมเตมิความรู้

ทางด้านทักษะการปฏิบัติ

ทางด้านเครื่องดีด 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. การบันทึกโน้ตเครื่อง

ดีดไทยเบ้ืองต้น  

5. ฝ�กปฏิบัติเพลงข้ัน

พ้ืนฐาน  
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วิชา     ทักษะเครื่องสีไทย 1 (Thai Bowed Instrument Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051213 

 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีไทยพ้ืนฐาน บทเพลงพ้ืนฐานสำหรับเครื่องสีไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น 

และเพลงอื ่นๆ บุคลิกภาพที่ดีในการบรรเลงเครื ่องดนตรี หลักการบำรุงรักษาเครื ่องดนตรี การบันทึกโน้ต 

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัต ิ

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. พ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องดนตรี ได้แก่ การ

ลากคันชัก ระบบน้ิว การ

ไล่เสียง การควบคันชัก 

2. บุคลิกภาพในการ

บรรเลงเครื่องดนตร ี

ได้แก่ ท่าน่ัง การจับซอ 

การจับคันชัก  

3. บำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

ได้แก่ การลดสาย การ

เปลี่ยนสายซอ การเปลีย่น

รัดอก การถนอมหย่องซอ

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับพ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องส ี

3.เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบทฤษฎี และ

ปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

และหน้าซอ การบำรุง 

รักษาซอง 

4. การบันทึกโน้ตเครื่องสี

ไทยเบ้ืองต้น ได้แก่ 

สัญลักษณ์ในการบันทึก

โน้ต สัดส่วนจังหวะและ

วิธีการบันทึกโน้ตเบ้ืองต้น 

5. ฝ�กปฏิบัติเพลงข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 329 

วิชา                 ทักษะเครื่องตีไทย 1 (Thai Melodic Percussion Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051215 

 

การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไทยข้ันพ้ืนฐาน บทเพลงฝ�กหัดพ้ืนฐานสำหรับเครื่องตีไทยประเภทเพลง

อัตรา 2 ชั้น โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี หลักการบำรุงรักษา

เครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. พ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องดนตรี ได้แก่ การ

ลากคันชัก ระบบน้ิว การ

ไล่เสียง การควบคันชัก 

2. บุคลิกภาพในการ

บรรเลงเครื่องดนตร ี

ได้แก่ ท่าน่ัง การจับซอ 

การจับคันชัก  

3. บำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

ได้แก่ การลดสาย การ

เปลี่ยนสายซอ การเปลีย่น

รัดอก การถนอมหย่องซอ

และหน้าซอ การ

บำรุงรักษาซอ 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับพ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องต ี

3.เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบทฤษฎี และ

ปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. การบันทึกโน้ตเครื่องสี

ไทยเบ้ืองต้น ได้แก่ 

สัญลักษณ์ในการบันทึก

โน้ต สัดส่วนจังหวะและ

วิธีการบันทึกโน้ตเบ้ืองต้น 

5. ฝ�กปฏิบัติเพลงข้ัน

พ้ืนฐาน 
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 วิชา                 ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 (Thai Wind Instrument Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051217 

 

 

การบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าขั้นพื้นฐาน โดยฝ�กบทเพลงกลุ่มพื้นฐานสำหรับเครื่องเป่าประเภทเพลง

อัตรา 2 ชั้น  และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพท่ีดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี หลักการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึก

โน้ต ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. พ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องดนตรี ได้แก่ ระบบ

น้ิว การไลเ่สียง การใช้ลม 

2. บุคลิกภาพในการ

บรรเลงเครื่องดนตร ี

ได้แก่ ท่าน่ัง การจับ การ

วางน้ิว  

3. บำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

ได้แก่ ทำความสะอาด 

การเก็บรักษา  

4. การบันทึกโน้ตเครื่อง

เป่าเบ้ืองต้น 5. ฝ�กปฏิบัติ

เพลงข้ันพ้ืนฐาน 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับพ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องเป่า 

3.เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องส ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบทฤษฎี และ

ปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 332 

วิชา                 ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 (Thai Vocal Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051219 

 

 

การปฏิบัติขับร้องไทยข้ันพ้ืนฐาน บทเพลงฝ�กหัดพ้ืนฐานสำหรับการขับร้องไทยประเภทเพลงอัตรา 2 ชั้น และเพลง

อ่ืน ๆ บุคลิกภาพท่ีดีในการขับร้อง การบันทึกโน้ตขับร้อง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 3  

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ที ่ดีและทักษะการขับ

ร้องเพลงไทย 

 

ศึกษาประวัติ ความเป�นมา

ของการขับร้อง ขนบ ฝ�ก

ปฏิบัติเพลงข้ันพ้ืนฐาน 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

 

1.เว็บไซด ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้อง 

3. ใบความรู้ 

1.การทดสอบทฤษฎี และ

ปฏิบัต ิ

 

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 ทักษะขิมไทย 1 (Thai Dulcimer Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051221 

 

 

การปฏิบัติขิมไทยข้ันพ้ืนฐาน บทเพลงฝ�กหัดพ้ืนฐานสำหรับขิมไทยประเภทเพลง 2 ชั้น และเพลงอ่ืน ๆ บุคลิกภาพ

ท่ีดีในการบรรเลงเครื่องดนตรี หลักการบำรุงรักษาเครื่องดนตรี การบันทึกโน้ต ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงขิมไทย 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. พ้ืนฐานการบรรเลง

เครื่องดนตรี ได้แก่ การตี

เก็บ (มือซ้าย-มือขวา) 

น้ำหนักมือในการตี การตี

กรอ  

2. บุคลิกภาพในการ

บรรเลงเครื่องดนตร ี

ได้แก่ ท่าน่ัง การจับไม้ขิม  

3. บำรุงรักษาเครื่องดนตร ี

4. ฝ�กการบันทึกโน้ตและ

การอ่านโน้ตขิมเบ้ืองต้น 

5. ฝ�กปฏิบัติเพลงข้ัน

พ้ืนฐาน 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขิมไทย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับพ้ืนฐานขิมไทย 

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบทฤษฎี และ

ปฏิบัต ิ

 

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติขิมไทย 
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วิชา                 ทักษะกีตาร์ 1 (Guitar Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051421 

 

 

พื้นฐานการบรรเลงกีตาร์ประเภทต่าง ๆ เช่น กีตาร์โปร่ง กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส เป�นต้น ทักษะท่ี

สำคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง แบบฝ�กหัดขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ 

บทเพลงต่างๆ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตร ี

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพ้ืนฐานทางดนตรี

ท่ีดีและทักษะการ

บรรเลงเครื่องลมไม ้

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติกีตาร ์

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของ

กีตาร ์

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงใน  

แต่ละยุค  ตามรูปแบบ

แนวเพลงของกลุ่มวิชาเอก

ของผู้เรียน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติกีตาร์ตาม

เครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.หนังสือ เอกสาร      

ท่ีเก่ียวข้องกับการฝ�ก

กีตาร ์

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติกีตาร ์

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 ทักษะเป�ยนโน 1 (Piano Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051423 

 

พ้ืนฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป�ยนโน ทักษะท่ีสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับบทเพลง แบบฝ�กหัด

ขั ้นพื ้นฐาน เทคนิคขั ้นพื ้นฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ บทเพลงต่าง ๆ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 

บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี  

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเป�ยโน 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ ่ า น เ ข ี ย น โ น้ ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติเป�ยโน 

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของ

เป�ยโน 

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงในแต่

ละยุค  ตามรูปแบบแนว

เพลงของกลุ่มวิชาเอกของ

ผู้เรยีน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเป�ยโนตาม

เครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เป�ยโน 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ 

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิป�ยโน 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 ทักษะเครื่องกระทบ 1 (Percussion Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051427 

 

พ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องกระทบ ทักษะท่ีสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับบทเพลง แบบฝ�กหัดข้ันพ้ืนฐาน เทคนิคข้ัน

พ้ืนฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ แบบฝ�กซิงเกิลสโตรก ดับเบิลสโตรก  บทเพลงต่าง ๆ การบำรุงรักษาเครื่อง

ดนตรี บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องกระทบ 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ ่ า น เ ข ี ย น โ น้ ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของ

เครื่องกระทบ 

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงในแต่

ละยุค  ตามรูปแบบแนว

เพลงของกลุ่มวิชาเอกของ

ผู้เรยีน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องกระทบตาม

เครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องกระทบ 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ 

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องกระทบ 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   
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วิชา                 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 (Brass Instrument Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051429 

 

พื้นฐานการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ทักษะที่สำคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับบทเพลง 

แบบฝ�กหัดขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ บทเพลงต่าง ๆ การบำรุงรักษาเครื่อง

ดนตรี บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลกั 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บร ร เ ล ง เ ค ร ื ่ อ ง ล ม

ทองเหลือง 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ ่ า น เ ข ี ย น โ น้ ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของ

เครื่องลมทองเหลือง 

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงในแต่

ละยุค  ตามรูปแบบแนว

เพลงของกลุ่มวิชาเอกของ

ผู้เรยีน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลืองตามเครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมทองเหลือง 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ 

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องลม

ทองเหลือง 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 



มคอ.2 มรรพ.   
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วิชา                 ทักษะเครื่องลมไม้ 1 (Woodwind Instrument Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051431 

 

 

พื้นฐานการบรรเลงเครื ่องดนตรีประเภทเครื ่องเป่าลมไม้ ทักษะที ่สำคัญทางดนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับบทเพลง 

แบบฝ�กหัดขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ บทเพลงต่าง ๆ การบำรุงรักษาเครื่อง

ดนตรี บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตรี 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องลมไม ้

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ ่ า น เ ข ี ย น โ น้ ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของ

เครื่องลมไม ้

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงในแต่

ละยุค  ตามรูปแบบแนว

เพลงของกลุ่มวิชาเอกของ

ผู้เรยีน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลมไมต้าม

เครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมไม ้

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ 

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องลมไม ้

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   
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วิชา                 ทักษะขับร้องสากล 1 (Vocal Skill 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051433 

 

 

พ้ืนฐานการขับร้องเพลง การหายใจ ทักษะท่ีสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับบทเพลง แบบฝ�กหัดข้ันพ้ืนฐาน เทคนิค

ข้ันพ้ืนฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ บทเพลงต่าง ๆ การดูแลเส้นเสียง บุคลิกภาพในการขับร้องเพลง 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1 

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงขับร้องสากล 

2. มีทักษะการฟ�ง การ

อ ่ า น เ ข ี ย น โ น้ ต 

เบ้ืองต้น  

3. การปฏ ิบ ัต ิดนตรี

เบ้ืองต้น 

 

 

1. ศึกษาหลักวิธีการสอน

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2. ฝ�กบันไดเสียง 

แบบฝ�กหัด เทคนิคของขับ

ร้องสากล 

3.ฝ�กปฏิบัติบทเพลงในแต่

ละยุค  ตามรูปแบบแนว

เพลงของกลุ่มวิชาเอกของ

ผู้เรยีน 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติขับร้องสากลตาม

เครื่องมือเอก 

3. การฝ�กทักษะ โดยสรา้งเจต

คติท่ีดีต่อการฝ�กปฏบัิติ และ

ให้ผู้เรียนไดฝ้�กปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�กขับ

ร้องสากล 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนด

จังหวะ 

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติขับร้องสากล 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 340 

วิชา         ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (Music Theory 1) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051301 ทรัยแอด คอร์ด และการพลิกกลับของคอร์ด จุดพักเพลง การเคลื่อนท่ีของคอร์ดทรัยแอด การใช้คอร์ดในรูปพ้ืนต้น 

และการพลิกกลับ โน้ตนอกประสาน การเขียนและวิเคราะห์ทำนอง การประสานเสียง 4 แนว การฝ�กโสตประสาท

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 

 

3(3-0-6) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

  

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 1 

มีมีทักษะทางดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

รู้ทฤษฎีดนตรีและ

ประวัตดินตร ี

 

1. อธิบายทรัยแอด 

คอร์ด และการพลิก

กลับของคอร์ด 

2. อธิบายจุดพักเพลง 

3. อธิบายการใช้คอร์ด

แบบต่าง ๆ 

4. วิเคราะห์ทำนอง 

5. วิเคราะห์การ

ประสานเสยีง 4 แนว  

6 .การฝ�กโสตประสาท

ให้สอดคล้องกับ

เน้ือหาวิชาเรียน 

 

1. ทรัยแอด คอร์ด และ

การพลิกกลับของ

คอร์ด 

2. จุดพักเพลง 

3. วิธีการศึกษาทางสังคม

วิทยา  

4. คอร์ดแบบต่าง ๆ 

5. การประสานเสียง 4 

แนว  

6. การฝ�กโสตประสาท  

 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน (Problem - 

based learning) 

3. การเรียนรู้สถานการณ์

เป�นฐาน (Situation – 

based learning) 

 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

1. การทดสอบแบบปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบ 
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วิชา              ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก (History of Thai Music and Western Music) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051106 พัฒนาการของดนตรีในสมัยต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลีลาดนตรี กับบริบททางด้านประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม หรือศิลปะที่เกี่ยวข้อง สังคีตวรรณกรรมที่สำคัญ สังคีตกวีที่มีความโดดเด่น ของดนตรีไทยและดนตรี

ตะวันตกโดยสังเขป เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 

 

3(3-0-6) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 1

มีทักษะทางดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

รู้ทฤษฎีดนตรีและ

ประวัตดินตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3 

เข้าใจลำดับและ

วิธีการสอนทางดนตร ี
 

 

1.อธิบายพัฒนาการ

ของดนตรีในสมยัต่าง 

ๆ ความสมัพันธ์

ระหว่างรูปแบบลีลา

ดนตรี กับบริบท

ทางด้านประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม หรือศลิปะ

ท่ีเก่ียวข้อง 

2.รู้และเข้าใจสังคีต

วรรณกรรมท่ีสำคญั 

สังคีตกวีท่ีมีความโดด

เด่น ของดนตรไีทย

1.พัฒนาการของดนตรีใน

สมัยต่าง ๆ ความสมัพันธ์

ระหว่างรูปแบบลีลาดนตรี 

กับบริบททางด้าน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

หรือศิลปะท่ีเก่ียวข้อง 

2.สังคีตวรรณกรรมท่ี

สำคัญ สังคีตกวีท่ีมีความ

โดดเด่น ของดนตรไีทย

และดนตรีตะวันตก

โดยสังเขป 

1.  การเรียนรูโ้ดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

2.  การเรียนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษาเป�นฐาน (Case – 

based learning) 

3.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

(Enquiry-based learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องประวัติ

ดนตรี  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

1. การทดสอบแบบปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

และดนตรีตะวันตก

โดยสังเขป 

3. นำไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรยีนการ

สอนดนตรีในหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได ้

3.การประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

ดนตรีในหลักสตูร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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วิชา              ทักษะเครื่องดีดไทย 2 (Thai Plucked Instrument Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051212 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องดีดไทย บทเพลงอัตรา 

3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ี

เก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอนเครื่องดีดไทยเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักที่ 1

มีทักษะทางดนตรี  

รู ้และความเข้าใจ

ในหลักการดนตรี

ศึกษา 

 

สมรรถนะรองท่ี 1 

รู้มีทักษะดนตรีท่ีด ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฏีและประวัติทาง

ดนตรี 

3. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

4. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องดีดไทย ได้แก่ การ

ดีดเสียงทิงนอย ดีดควบ

เสียง  

2. การปฏิบัติบทเพลงเถา 

สำหรับเครื่องดดีไทย และ

เพลงอ่ืนๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลงเช่น  

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1. .เว็บไซด์เก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง ทฤษฎีทาง

ดนตรีท่ีเก่ียวข้องในบท

เพลง 

3. ใบความรู้ 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

1.สอนเพ่ิมเตมิความรู้

ทางด้านทักษะการปฏิบัต ิ

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

ดีดไทยเบ้ืองต้น 
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วิชา              ทักษะเครื่องสีไทย 2 (Thai Bowed Instrument Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051214 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องสีไทย บทเพลงอัตรา 3 

ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

ลำดับข้ันตอนการสอนเครื่องสีไทยเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัต ิ

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1
มีทักษะทางดนตรี มี

ความรู้และความเขา้

ในใจหลักการดนตรี

ศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

3. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

4. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องสไีทย ได้แก่ การ

พรม การประ การสะบัด 

การเอ้ือนเสยีง  

2. การปฏิบัติบทเพลงเถา 

สำหรับเครื่องสไีทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎีและประวัติ

ดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องส ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่องสี

ไทยเบ้ืองต้น 
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วิชา  ทักษะเครื่องตีไทย 2 (Thai Melodic Percussion Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051216 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องตีไทย บทเพลงอัตรา 3 

ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องตีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

ลำดับข้ันตอนการสอนเครื่องตีไทยเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพ้ืนฐานทางดนตรี

ท่ีดีและทักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องตีไทย ได้แก่ การ

สะบัด การสะเดาะ การ

กรอ การรัว กระประคบ  

2. การปฏิบัติบทเพลงเถา

และเพลงเรื่องสำหรับ

เครื่องตีไทย และเพลง 

อ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลง เช่น  

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1. เว็บไซด์เก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎีและประวัติ

ดนตรไีทย  

3. เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องส ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

assessment) 

1. การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 

2. มอบหมายงานให้

พัฒนาเพ่ิมเติม 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ 

สำเนียงเพลง  

5. การบันทึกโน้ตเครื่องตี

ไทยเบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 349 

วิชา  ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 (Thai Wind Instrument Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051218 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลง

อัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอนเครื่องเป่าไทยเบื้องต้น และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

3. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

4. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องเป่าไทย ได้แก่ การ

พรมน้ิว การระบายลม  

2. การปฏิบัติบทเพลงเถา 

สำหรับเครื่องเป่าไทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลง เช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1. เว็บไซด์เก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎีและประวัติ

ดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องเป่าไทย 

4. โน้ตเพลง  

 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1. การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 

2. มอบหมายงานให้

พัฒนาเพ่ิมเติม 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

เป่าไทยเบ้ืองต้น 
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วิชา  ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 (Thai Vocal Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051220 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับการขับร้องเพลงไทย บท

เพลงอัตรา 3 ชั้น เพลงตับ และเพลงอื่น ๆ สำหรับการขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอนขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

 

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องเอก 

 

ศึกษาลักษณะและ

ประเภทของเพลง ขนบ

การบรรเลงของเพลงแต่

ละประเภท ศัพท์สังคตี

และวรรณคดีท่ีเก่ียวข้อง 

หลักการแปรทำนอง 

ฝ�กปฏิบัตเิพลงประเภท

เพลงตับ ตามผูส้อน

กำหนด 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

 

1.เว็บไซด ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้อง 

3. ใบความรู้ 

 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

1.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา   ทักษะขิมไทย 2 (Thai Dulcimer Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051222 พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขิมไทย 1 กลวิธีพิเศษสำหรับขิมไทย บทเพลงอัตรา 3 ชั้น เพลง

ตับ และเพลงอื่น ๆ สำหรับขิมไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลำดับ

ข้ันตอนการสอนขิมไทยเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัต ิ

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงขิมไทย 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

3. มีทักษะการฟ�ง การ

อ่านเขียนโน้ต 

เบ้ืองต้น  

4. การปฏิบัติดนตรี

เบ้ืองต้น  

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับขิม

ไทย ได้แก่ การตีเก็บ (มอื

ซ้าย-มือขวา) น้ำหนักมือ

ในการตี การตีกรอ การตี

สะบัด การตีกระทบ 

2. การปฏิบัติบทเพลงเถา

และเพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขิมไทย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับพ้ืนฐานขิมไทย 

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติขิมไทย 

3.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  
5. การบันทึกโน้ตและการ

อ่านโน้ตขิม 
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วิชา   ทักษะกีตาร์ 2 (Guitar Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051422 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 1 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงไมเนอร์ บท

เพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิค การ

เคลื่อนที่ของนิ้ว การใช้นิ้วมือขวา หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทาง

ดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพ้ืนฐานทางดนตรี

ท่ีดีและทักษะการ

บรรเลงกีตาร ์

2.มีความรู้ ความ

เข้าใจทฤษฎีและ

ประวัติทางดนตร ี

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของกีตาร์ท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึน

กว่าปฏิบัติกีตาร์ 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติกีตาร์ 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติกีตาร์ตาม

เครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

กีตาร ์

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะท

การปฏิบัติกีตาร ์

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา   ทักษะเป�ยนโน 2 (Piano Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051424 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเป�ยนโน 1 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงไมเนอร์ บท

เพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคการ

ใช้นิ้ว หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 

1 ครั้ง  

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเป�ยโน 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเป�ยโนท่ีมีทักษะท่ี

สูงข้ึนกว่าปฏิบัติเป�ยโน 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเป�ยโน 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเป�ยโนตาม

เครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เป�ยโน 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิป�ยโน 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 356 

วิชา   ทักษะเครื่องกระทบ 2 (Percussion Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051428 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 1 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงไมเนอร์ 

บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะสำคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนคิ 

แบบฝ�กซิงเกิล พาราดิดเดิล ดับเบิล พาราดิดเดิล หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 

แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องกระทบ 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องกระทบท่ีมี

ทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องกระทบ 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเป�ยโนตาม

เครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องกระทบ 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องกระทบ 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา   ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 (Brass Instrument Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051430 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียง

ไมเนอร์ บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะสำคัญทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคนิค การใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 

แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพ้ืนฐานทางดนตรี

ท่ีดีและทักษะการ

บรรเลงเครื่องลม

ทองเหลือง 

2.มีความรู้ ความ

เข้าใจทฤษฎีและ

ประวัติทางดนตร ี

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมทองเหลืองท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องลมทองเหลือง 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลืองตามเครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมทองเหลือง 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องลม

ทองเหลือง 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา   ทักษะเครื่องลมไม้ 2 (Woodwind Instrument Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051432 

 

 

พื้นฐานการบรรเลงเครื ่องดนตรีประเภทเครื ่องเป่าลมไม้ ทักษะที ่สำคัญทางดนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับบทเพลง 

แบบฝ�กหัดขั้นพื้นฐาน เทคนิคขั้นพื้นฐาน แบบฝ�กหัด บันไดเสียงเมเจอร์ บทเพลงต่าง ๆ การบำรุงรักษาเครื่อง

ดนตรี บุคลิกภาพในการบรรเลงเครื่องดนตร ี

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงเครื่องลมไม ้

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมไม้ท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติเครื่อง

ลมไม้ 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลมไมต้าม

เครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมไม ้

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัตเิครื่องลมไม ้

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา   ทักษะขับร้องสากล 2 (Vocal Skill 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051434 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 1 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงไมเนอร์ 

บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะสำคัญทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเทคนคิ 

การใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดง

ผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 1

มีทักษะทางดนตรี 

มีความรู้และความ

เข้าในใจหลักการ

ดนตรีศึกษา 

สมรรถนะรองท่ี 1 

. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีความรู้ทางทฤษฎี

ดนตรีและประวัติ

ดนตร ี

1. มีพื้นฐานทางดนตรี

ท ี ่ ด ี และท ักษะการ

บรรเลงขับร้องสากล 

2.มีความรู้ ความเข้าใจ

ทฤษฎีและประวัติทาง

ดนตรี 

 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของขับร้องสากลท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติขับร้อง

สากล 1 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติขับร้องสากล 1 

 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติขับร้องสากล

ตามเครื่องมือเอก 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�กขับ

ร้องสากล 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1. การทดสอบแบบทฤษฎี 

และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตามสภาพ

จริง (Authentic 

Assessment) 

1.การแนะนำจุดเด่นและ

จุดด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติขับร้องสากล 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 ทฤษฎีดนตรีไทย (Theory of Thai Music) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052101 องค์ประกอบของดนตรีไทยเกี่ยวกับเสียง มาตราเสียง ระดับเสียง กลุ่มเสียงที่ใช้ในบทเพลง ทางของดนตรีไทย 

สำเนียงภาษาต่าง ๆ จังหวะ อัตราจังหวะ หน้าทับประเภทต่าง ๆ ทำนองหลัก บทบาทหน้าท่ีของเครื่องดนตรีไทย 

ศัพท์สังคีตท่ีสำคัญ 

 

3(3-0-6) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

ชำนาญ 

 

1.มีความรู้และเข้าใจ

องค์ประกอบของ

ดนตรไีทยเก่ียวกับ

เสียง มาตราเสียง 

ระดับเสียง กลุม่เสียง

ท่ีใช้ในบทเพลง ทาง

ของดนตรีไทย 

สำเนียงภาษาต่าง ๆ 

2.มีความรู้และเข้าใจ 

จังหวะ อัตราจังหวะ 

หน้าทับประเภทต่าง ๆ  

1.องค์ประกอบของดนตรี

ไทยเก่ียวกับเสียง มาตรา

เสียง ระดับเสียง กลุ่ม

เสียงท่ีใช้ในบทเพลง ทาง

ของดนตรีไทย สำเนียง

ภาษาต่าง ๆ 

2.จังหวะ อัตราจังหวะ 

หน้าทับประเภทต่าง ๆ  

3.ทำนองหลัก  

4.บทบาทหน้าท่ีของเครื่อง

ดนตรไีทย 

5.ศัพท์สังคีตท่ีสำคญั 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

2. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning) 

4. การเรียนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  

learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

ดนตรีไทย  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

 

1. วัดและประเมินจากผล

การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผล

การทบทวนวรรณกรรม

และสรุปสถานะขององค์

ความรู ้

3. วัดและประเมินจากการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

วัดและประเมินจากผล

นำเสนอผลงานกลุม่ และ

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3.วิเคราะห์ทำนอง

หลัก  

4.รู้จักบทบาทหน้าท่ี

ของเครื่องดนตรไีทย  

5.เข้าใจและปฏิบัติ

ตามศัพท์สังคีตท่ี

สำคัญ 

 

 

การเป�นผู้นำในการ

อภิปรายซักถาม 

วัดและประเมินจากผล

การสืบค้นและนำเสนอ

รายงานประเด็นสำคัญ

ด้านการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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วิชา                 การปฏิบัติรวมวงดนตร ี(Music Ensemble) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052441 บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีและวงดนตรี การประสมวงดนตรี ปฏิบัติรวมวงดนตรีในประเภทวงดนตรีไทย หรือ

วงดนตรีสากล ฝ�กซ้อม การบรรเลง การถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรี และการแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน  

 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีทักษะดนตรีท่ี

ชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 3 

สามารถประยุกต์ภมูิรู้

ทางดนตรีในการสอน 

1.รู้และเข้าใจบทบาท

หน้าท่ีของเครื่องดนตรี

และวงดนตร ี 

2.รู้และเข้าใจการ

ประสมวงดนตรี  

3.ปฏิบัติรวมวงดนตรี

ในประเภทวงดนตรี

ไทย หรือวงดนตรี

สากล ฝ�กซ้อม การ

บรรเลง 

1.บทบาทหน้าท่ีของเครื่อง

ดนตรีและวงดนตร ี 

2.ประสมวงดนตรี  

3ปฏิบัติรวมวงดนตรีใน

ประเภทวงดนตรไีทย หรือ

วงดนตรีสากล ฝ�กซ้อม 

การบรรเลง 

4.การถ่ายทอดความรู้สึก

ทางดนตรี และการแสดง

ดนตรตี่อสาธารณะชน 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

2. การเรียนรู้แบบ

สร้างสรรคเ์ป�นฐาน 

(Creativity –based 

learning) 

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning)  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การปฏิบัตริวมวงดนตร ี

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

 สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้องตาม

ข้ันตอน  รวมท้ังตรวจสอบ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4.การถ่ายทอด

ความรูส้ึกทางดนตรี 

และการแสดงดนตรี

ต่อสาธารณะชน 

4. การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative 

learning through action) 
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วิชา                 ทักษะเครื่องดีดไทย 3 (Thai Plucked Instrument Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052211 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องดีดไทย บทเพลง

ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

 

 

 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องดีดไทย ได้แก่ การ

ดีดสะบัดเสียง ดีดปริบ ดดี

รูด  

2. การปฏิบัติบทเพลงโหม

โรง สำหรับเครื่องดีดไทย 

และเพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับ        

บทเพลง 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องดีด 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดีดไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

ดีดไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะเครื่องสีไทย 3 (Thai Bowed Instrument Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052213 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องสีไทย บทเพลงประเภท

เพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องสีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำ นาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องสไีทย ได้แก่ การ

พรม การประ การสะบัด 

การเอ้ือนเสยีง การใช้เสียง

ควง  

2. การปฏิบัติบทเพลงโหม

โรง สำหรับเครื่องสีไทย 

และเพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องดีด 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องสไีทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลง เช่น ศัพท์สังคีต 

การแปรทำนอง จังหวะ

หน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่องสี

ไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะเครื่องตีไทย 3 (Thai Melodic Percussion Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052215 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องตีไทย บทเพลงประเภท

เพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องตีไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตร ี

 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

 

 

 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องตีไทย ได้แก่ การ

สะบัด การสะเดาะ การ

กรอ การรวั กระประคบ 

การขยี้ การกรอดเสยีง 

การกวาด 

2. การปฏิบัติบทเพลงโหม

โรง สำหรับเครื่องตีไทย 

และเพลงอ่ืน ๆ 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องต ี

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องสไีทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่องตี

ไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 (Thai Wind Instrument Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052217 พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลง

ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องเป่าไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตร ี

 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำ นาญใน

ทักษะดนตร ี

 

 

 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องเป่าไทย ได้แก่ การ

พรมน้ิว การสะบัด  

การระบายลม  

การใช้น้ิวแทน 

2. การปฏิบัติบทเพลงโหม

โรง สำหรับเครื่องเป่าไทย 

และเพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องเป่า 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องเป่า 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลง เช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

เป่าไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 (Thai Vocal Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052219 พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับขับร้องเพลงไทย บท

เพลงประเภทเพลงตับ เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สำหรับการขับร้องเพลงไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง 

วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

1. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

1. ทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

ศึกษาลักษณะขนบการ

บรรเลงของประเภทเพลง

ตับ ศัพท์สังคีตและ

วรรณคดีท่ีเก่ียวข้อง 

หลักการแปรทำนองท่ี

ซับซ้อนข้ึน การบันทึกโน้ต 

ฝ�กปฏิบัตเิพลงประเภท

เพลงตับ และเพลงอ่ืน ๆ 

ศึกษาแนวทางการจัดการ

เรียนรู้ทางดนตร ี

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องเป่า 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องเป่า 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 ทักษะขิมไทย 3 (Thai Dulcimer Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052221 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขิมไทย 2 กลวิธีพิเศษสำหรับขิมไทย บทเพลงประเภทเพลงโหม

โรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สำหรับขิมไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะในการ

บรรเลงขิมไทยท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับขิม

ไทย ได้แก่ การตีเก็บ (มือ

ซ้าย-มือขวา) น้ำหนักมือ

ในการตี การตีกรอ การตี

สะบัด การตีกระทบ การตี

แบบเก่ียวเสยีง 

2. การปฏิบัติบทเพลง 

โหมโรง และเพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินการสอน

ในสถานการณ์จำลอง 

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติขิม

ไทย 

 3.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ  
5. การบันทึกโน้ตและการ

อ่านโน้ตขิม 
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วิชา                 ทักษะกีตาร์ 3 (Guitar Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052421 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์และ    

ไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับเทคนิคการใช้นิ ้ว หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อ

สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำ นาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมไม้ท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติกีตาร์ 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติกีตาร์ 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติกีตาร์ ตาม

เครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

กีตาร ์

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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วิชา                 ทักษะเป�ยนโน 3 (Piano Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052423 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเป�ยนโน 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์และไม

เนอร์ และข้ันคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคนิคการใช้นิ ้ว หรือเทคนิคอื ่น ๆ ประวัติของผู ้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อ

สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำ นาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเป�ยโนท่ีมีทักษะท่ี

สูงข้ึนกว่าปฏิบัติเป�ยโน 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเป�ยโน 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเป�ยโน ตาม

เครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เป�ยโน 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 377 

วิชา                 ทักษะเครื่องกระทบ 3 (Percussion Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052427 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีท่ี

เกี ่ยวข้องกับเทคนิค หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อ

สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องกระทบท่ีมี

ทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องกระทบ 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องกระทบ 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้สถานการณ์จำลอง 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องกระทบ 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 378 

วิชา                 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 (Brass Instrument Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052429 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียง

เมเจอร์และไมเนอร์ และข้ันคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรี

ท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/สไลด์ หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ

บทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมทองเหลืองท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องลมทองเหลือง 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง ตามเครื่องมือ

เอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมทองเหลือง 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

            3. การพัฒนาการ

สอน จากประสบการณ์ของ

ผู้เรยีน 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 379 

วิชา                 ทักษะเครื่องลมไม้ 3 (Woodwind Instrument Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052431 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีท่ี

เก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 

แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมไม้ท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติเครื่อง

ลมไม้ 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลมไม้ 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมไม ้

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

. 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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วิชา                 ทักษะขับร้องสากล 3 (Vocal Skill 3) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052433 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 2 แบบฝ�กหัด หรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ ทักษะดนตรีท่ี

เก่ียวข้องกับเทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟน หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของ

บทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง และประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื ่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของขับร้องสากลท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติขับร้อง

สากล 2 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงท่ีมีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่า

ปฏิบัติขับร้องสากล 2 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติขับร้องสากล 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�กขับ

ร้องสากล 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

. 3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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วิชา                 การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง (Vocal and Chorus) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052452 หลักการร้องเพลง การอ่านออกเสียงโน้ตและพัฒนาโสตประสาท บทเพลงประเภทร้องเดี่ยว และร้องประสานเสียง

ตั้งแต่ 2 แนวถึง 4 แนว ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล การควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของ

ตนให้กลมกลืนกับแนวอ่ืน ๆ ตลอดจนการสร้างแนวประสานในเพลงต่าง ๆ อย่างอิสระ 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีทักษะดนตรีท่ี

ชำนาญ 

สมรรถนะรองท่ี 3 

สามารถประยุกต์ภมูิรู้

ทางดนตรีในการสอน 

1.รู้และอธิบาย

หลักการร้องเพลง  

2.รู้และอธิบาย 

บทเพลงประเภทร้อง

เดี่ยว และร้อง

ประสานเสยีงตั้งแต่ 2 

แนวถึง 4 แนว ท้ัง

เพลงไทยและเพลง

สากล  

3.รู้และบูรณาการการ

ควบคุมระดับเสียง

และความสมดุลของ

เสียงในแนวของตนให้

1.หลักการร้องเพลง 

2.บทเพลงประเภทร้อง

เดี่ยว และร้องประสาน

เสียงตั้งแต่ 2 แนวถึง 4 

แนว ท้ังเพลงไทยและ

เพลงสากล  

3.รู้และบูรณาการการ

ควบคุมระดับเสียงและ

ความสมดุลของเสียงใน

แนวของตนให้กลมกลืน

กับแนวอ่ืน ๆ ตลอดจน

การสร้างแนวประสานใน

เพลงต่าง ๆ อย่างอิสระ 

1. การเรียนรู้แบบ

สร้างสรรคเ์ป�นฐาน 

(Creativity –based 

learning) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning)  

3. การเรียนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  

learning) 

 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การหลักการร้องเพลง 

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

6. เป�ยนโน 

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

1. การแสดงต่อสาธารณชน 

2. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

กลมกลืนกับแนวอ่ืน ๆ 

ตลอดจนการสร้างแนว

ประสานในเพลง 

ต่าง ๆ อย่างอิสระ 
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วิชา                 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี (Innovation and Technology in Music Education Teacher) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052701 ประวัติความเป�นมาของคอมพิวเตอร์ดนตรี อุปกรณ์ส่วนประกอบหลักในการผลิตดนตรี การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดนตรี ผลิตสื่อการสอนดนตรีด้วยคอมพิวเตอร ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีประยุกต์ใช้ใน

ด้านดนตรีศึกษา 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 3

สามารถประยุกต์ภมูิรู้

ทางดนตรีในการสอน 

 

  

 

1.อธิบายความรู้

ประวัติความเป�นมา

ของคอมพิวเตอร์

ดนตรี อุปกรณ์

ส่วนประกอบหลักใน

การผลิตดนตรี  

2.การประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดนตรี ผลิตสื่อการสอน

ดนตรดี้วยคอมพิวเตอร ์

นวัตกรรมแลเทคโนโลยี

รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี

1.ประวัติความเป�นมาของ

คอมพิวเตอร์ดนตรี 

อุปกรณ์ส่วนประกอบหลัก

ในการผลติดนตรี  

2.การประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดนตร ี

3ผลิตสื่อการสอนดนตรี

ด้วยคอมพิวเตอร์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

รูปแบบอ่ืน 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

2การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

เป�นฐาน (Creativity –

based learning) 

3. การเรียนรู้แบบประสม

ประสาน (Blended  

learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การผลิตสื่อดนตร ี

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

6. เป�ยนโน 

7.ตัวอย่างโครงการการ

สร้างนวัตกรรม 

 

 

. การทดสอบแบบปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

 

1. ช้ินงานการสร้าง

นวัตกรรมเทคโนโลยมีางดน

ตร ี

2. บันทึกอนุทิน/การเขียน

บันทึกสะท้อนการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 ประยุกต์ใช้ในด้าน

ดนตรีศึกษา 
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วิชา                 ทักษะเครื่องดีดไทย 4 (Thai Plucked Instrument Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052212 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องดีดไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องดีดไทย บทเพลง

ประเภทเพลงโหมโรง เพลงเถา และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องดีดไทย การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี 

ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน และสามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องดีดไทย ได้แก่ การ

ดีดตบสาย ดดีขยี้ ดีดปริบ  

2. การปฏิบัติบทเพลงสาม

ช้ัน เพลงทยอย เพลงลา 

สำหรับเครื่องดดีไทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลง เช่น  

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องดีด 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดีดไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ 

การวิเคราะห์บทเพลง

เบ้ืองต้น  

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

ดีดไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะเครื่องสีไทย 4 (Thai Bowed Instrument Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052214 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องสีไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องสีไทย บทเพลงประเภท

เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องสีไทย ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี 

การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้อง ลำดับขั้นตอนการสอน และประยุกต์ใช้การ

ปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องสไีทย ได้แก่ การ

พรม การประ การสะบัด 

การเอ้ือนเสยีง น้ิวควง 

อารมณเ์พลง  

2. การปฏิบัติบทเพลงสาม

ช้ัน เพลงทยอย เพลงลา 

สำหรับเครื่องสไีทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องดีด 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องดีดไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 



มคอ.2 มรรพ.   
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วิชา                 ทักษะเครื่องตีไทย 4 (Thai Melodic Percussion Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052216 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะเครื่องตีไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องตีไทย บทเพลงประเภท

เพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอ่ืน ๆ สำหรับเครื่องตีไทย ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับ

วงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน และประยุกต์ใช้

การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องตีไทย ได้แก่ การ

สะบัด การสะเดาะ การ

กรอ การรวั กระประคบ 

การขยี้ การกวาด การไขว้

มือ การรัวคาบลูกคาบ

ดอก การกรอด เสียง

อารมณเ์พลง 

2. การปฏิบัติบทเพลงสาม

ช้ัน เพลงทยอย เพลงลา 

สำหรับเครื่องตไีทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1. เว็บไซด์เก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3. เครื่องดนตรีประเภท

เครื่องต ี

4. โน้ตเพลง  

 

1. การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

 

1. การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องตีไทย 

2. มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ 

การวิเคราะห์บทเพลง

เบ้ืองต้น  

5. การบันทึกโน้ตเครื่องตี

ไทยเบ้ืองต้น  

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี
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วิชา                 ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 (Thai Wind Instrument Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052218 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องเป่าไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับเครื่องเป่าไทย บทเพลง

ประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สำหรับเครื่องเป่าไทย ขนบและแนวทางการ

บรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ลำดับขั้นตอนการสอน 

ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับ

เครื่องเป่าไทย ได้แก่ การ

พรมน้ิว การสะบัด การใช่

น้ิวควง น้ิวแทน การ

ระบายลม 

2. การปฏิบัติบทเพลงสาม

ช้ัน เพลงทยอย เพลงลา 

สำหรับเครื่องเป่าไทย และ

เพลงอ่ืน ๆ 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3.เครื่องดนตรปีระเภท

เครื่องเป่า 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

 

1.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

เครื่องเป่าไทย 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ 

การวิเคราะห์บทเพลง

เบ้ืองต้น  

5. การบันทึกโน้ตเครื่อง

เป่าไทย 

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 (Thai Vocal Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052220 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องเพลงไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับขับร้องเพลงไทย บท

เพลงประเภทเพลงเถาขนาดใหญ่ เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สำหรับขับร้องเพลงไทย ขนบและแนวทาง

ขับร้องร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ลำดับขั้นตอนการสอน 

ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอนทักษะดนตรีออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

1.มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

ศึกษาการออกแบบการ

เรียนรู้ทางดนตรีจากการ

ประยุกต์ใช้ภมูิความรู้ทาง

ดนตรีท่ีม ี

ศึกษาลักษณะขนบการ

บรรเลงเพลงเถา เพลงท่ีใช้

ในพิธีกรรม ศัพท์สังคีต

และวรรณคดีท่ีเก่ียวข้อง 

การพลิกแพลงทำนองท่ี

ซับซ้อนข้ึน 

หลักการวิเคราะห์เพลง

เบ้ืองต้น การบันทึกโน้ต 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบบทบาท

สมมติ (Role Play) 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง ทฤษฎีทาง

ดนตรีท่ีเก่ียวข้องในบท

เพลง 

3. ใบความรู้ 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

 

1.สอนเพ่ิมเตมิความรู้

ทางด้านทักษะการปฏิบัต ิ

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3. กระบวนการ Self-

Relaxion การสะท้อน

ป�ญหาระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้สอน เพ่ือหาแนวทางใน

การแก้ไขพัฒนาส่วนท่ีควร

ปรับปรุง  
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วิชา                 ทักษะขิมไทย 4 (Thai Dulcimer Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052222 

 

พัฒนาการทักษะดนตรีท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายวิชาทักษะขิมไทย 3 กลวิธีพิเศษสำหรับขิมไทย บทเพลงประเภทเพลงเถา 

เพลงทยอย เพลงลา และเพลงอื่น ๆ สำหรับขิมไทย ขนบและแนวทางการบรรเลงร่วมกับวงดนตรี การบันทึกโน้ต 

ประวัติบทเพลง วรรณคดี ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวข้อง ลำดับข้ันตอนการสอน ประยุกต์ใช้การปฏิบัติดนตรีกับการสอน

ทักษะดนตร ีออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี  

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะในการ

บรรเลงขิมไทยและมี

ทักษะการบรรเลง

เครื่องโท และทักษะ

การบรรเลงรวมวง 

 

1. กลวิธีพิเศษ สำหรับขิม

ไทย ได้แก่ การตีเก็บ (มือ

ซ้าย-มือขวา) น้ำหนักมือ

ในการตี การตีกรอ การตี

สะบัด การตีกระทบ การตี

แบบเก่ียวเสยีง การตีควบ

มือ การตีแบบลดน้ำหนัก

มือ 

2. การปฏิบัติบทเพลง

ประเภทเพลงเสภา และ

เพลงอ่ืน ๆ 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไขเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติขิม

ไทย 

3.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3. ประวัติและวรรณคดี

ดนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับบท

เพลง 

4. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ

บทเพลงเช่น  

ศัพท์สังคีต การแปร

ทำนอง จังหวะหน้าทับ 

การวิเคราะห์บทเพลง

เบ้ืองต้น  
5. การบันทึกโน้ตและการ

อ่านโน้ตขิม 

6. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตรี  
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วิชา                 ทักษะกีตาร์ 4 (Guitar Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052422 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะกีตาร์ 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์และ         

ไมเนอร์ ข้ันคู่ 3  บันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิค

การใช้นิ้ว หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่าง

น้อย 1 ครั้ง วิธีการสอน การออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมไม้ท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติกีตาร์ 3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

กีตาร์ 3 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติกีตาร์ ตาม

เครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมไม ้

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติกีตาร ์

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 396 

วิชา                 ทักษะเป�ยนโน 4 (Piano Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052424 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเป�ยนโน 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมจอร์และ        

ไมเนอร์ และข้ันคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอดอารมณ์ 

เทคนิคการใช้นิ ้ว หรือ เทคนิคอื ่น ๆ ประวัติของผู ้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อ

สาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเป�ยโนท่ีมีทักษะท่ี

สูงข้ึนกว่าปฏิบัติเป�ยโน 3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เป�ยโน 3 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเป�ยโน ตาม

เครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เป�ยโน 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติเป�ยโน 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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วิชา                 ทักษะเครื่องกระทบ 4 (Percussion Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052428 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องกระทบ 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอด

อารมณ์ เทคนิคการบรรเลงเครื่องกระทบประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติตัวในการแสดงบนเวที หรือ เทคนิคอื่น ๆ 

ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง ออกแบบ

กิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

 

 

 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องกระทบท่ีมี

ทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องกระทบ  

3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องกระทบ 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องกระทบ 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติเครื่องกระทบ 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องกระทบ 3 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี
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วิชา                 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4 (Brass Instrument Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052430 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมทองเหลือง 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียง

เมเจอร์และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การ

ถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว/ สไลด์ หรือ เทคนิคอ่ืน ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติ

ของบทเพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะ

ดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

 

 

 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมทองเหลืองท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องลมทองเหลือง  

3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลืองตามเครื่องมือเอก 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลม

ทองเหลือง 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมทองเหลือง 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

 สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องลมทองเหลือง 3 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี
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วิชา                 ทักษะเครื่องลมไม้ 4 (Woodwind Instrument Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052432 

 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะเครื่องลมไม้ 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3 และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอด

อารมณ์ เทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้นิ้ว หรือเทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบทเพลง 

แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของเครื่องลมไม้ท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติเครื่อง

ลมไม้  

3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

เครื่องลมไม้ 3 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติเครื่องลมไม้ 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�ก

เครื่องลมไม ้

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติเครื่องลมไม ้

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี
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วิชา                 ทักษะขับร้องสากล 4 (Vocal Skill 4) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052434 

 

พัฒนาการทางทักษะดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาทักษะขับร้องสากล 3 แบบฝ�กหัดหรือบทฝ�ก บันไดเสียงเมเจอร์

และไมเนอร์ และขั้นคู่ 3  และบันไดเสียงโครมาติก บทเพลงประเภทต่าง ๆ คุณภาพเสียง สำเนียง การถ่ายทอด

อารมณ์ เทคนิคการใช้ลม การออกเสียง การใช้ไมโครโฟนหรือ เทคนิคอื่น ๆ ประวัติของผู้แต่งและประวัติของบท

เพลง แสดงผลงานทางดนตรีต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง วิธีสอน ออกแบบกิจกรรมการสอนทักษะดนตรี 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 2 

สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการ

เรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

1. สามารถเตรยีมการ

สอนดนตรีในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้  

สมรรถนะรองท่ี 2  

2. มีความชำนาญใน

ทักษะดนตร ี

สมรรถนะรองท่ี 3  

3. สามารถประยุกต์

ภูมิรู้ทางดนตรีในการ

สอน 

1.รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. มีทักษะเครื่องเอกท่ี

ชำนาญ และมีทักษะ

การบรรเลงเครื่องโท 

และทักษะการบรรเลง

รวมวง 

 

1. ฝ�กบันไดเสียง  

แบบฝ�กหัด เทคนิคต่าง ๆ 

ของขับร้องสากลท่ีมีทักษะ

ท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติขับร้อง

สากล 3 

2.การปฏิบัติบทเพลง 

ต่าง ๆ และเรียนรู้ประวัติ

ของบทเพลง ตีความบท

เพลงวิเคราะห์บทเพลง ท่ี

มีทักษะท่ีสูงข้ึนกว่าปฏิบัติ

ขับร้องสากล 3 

1. วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. ฝ�กปฏิบัติขับร้องสากล 

ตามเครื่องมือเอก) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับการฝ�กขับ

ร้องสากล 

3. ใบความรู้ 

4. เครื่องกำหนดจังหวะ

(Metronome) 

5. เครื่องเทียบเสยีง 

(Tuner) 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.การแนะนำจุดเด่นและจดุ

ด้อยเพ่ือพัฒนาทักษะทการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 

3.การพัฒนาการสอน จาก

ประสบการณ์ของผู้เรยีน 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3. หลักการ ข้ันตอน และ

วิธีการสอนทักษะดนตร ี
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วิชา                 การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา (Band Management for Music Education Teacher) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053604 หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การจัดการบุคลากรในวงดนตรี หลักการจัดการวงดนตรีสำหรับงานพิธี และการ

แสดงต่าง ๆ หลักการปรับวง การควบคุม อำนวยเพลง สำหรับวงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ โดยผ่านการฝ�กปฏิบัติการ

ในการจัดวงและประเภทวงดนตรีแบบมีส่วนร่วม เพื่อสามารถควบคุมวงดนตรีในแต่ละประเภท การจัดการ

งบประมาณสำหรับวงดนตรี การจัดการวัสดุอุปกรณ์ในวงดนตร ี 

 

3(2-2-5) 

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ 

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับ

ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผล

และพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1 

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2  

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1.เข้าใจหลักการ

บริหารจดัการเบ้ืองต้น 

การจัดการบุคลากรใน

วงดนตรี หลักการ

จัดการวงดนตรี

สำหรับงานพิธี และ

การแสดงต่าง ๆ 

2.รู้และเข้าใจหลักการ

ปรับวง การควบคุม 

อำนวยเพลง สำหรับ

วงดนตรีในรูปแบบ 

1.หลักการบริหารจัดการ

เบ้ืองต้น การจัดการ

บุคลากรในวงดนตรี 

หลักการจดัการวงดนตรี

สำหรับงานพิธี และการ

แสดงต่าง ๆ 

2. หลักการปรับวง การ

ควบคุม อำนวยเพลง 

สำหรับวงดนตรีในรูปแบบ

ต่าง ๆ โดยผ่านการฝ�ก

ปฏิบัติการในการจัดวง

1. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning)  

3. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน (Problem - 

based learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง

ทฤษฎีการหลักการ

ร้องเพลง 

2.Website ท่ี

เก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น 

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. โน้ตเพลง 

6. เครื่องดนตร ี

1. วัดและประเมินจากผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์

ความรู ้

2. วัดและประเมินจากผลการ

ทบทวนวรรณกรรมและสรุป

สถานะขององค์ความรู ้

3. วัดและประเมินจากการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. วัดและประเมินจากผล

นำเสนอผลงานกลุม่ และการ

เป�นผู้นำในการอภิปรายซักถาม 

1. การเขียนบันทึก

สะท้อนคิด 

2. บันทึกอนุทิน/การ

เขียนบันทึกสะท้อนการ

เรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือ 

แหล่งเรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับ

ให้ผู้เรียน 

(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผล

และพัฒนา) 

ต่าง ๆ โดยผ่านการฝ�ก

ปฏิบัติการในการจัดวง

และประเภทวงดนตรี

แบบมีส่วนร่วม เพ่ือ

สามารถควบคุมวง

ดนตรีในแตล่ประเภท  

3.การจัดการ

งบประมาณสำหรับวง

ดนตรี การจัดการวัสดุ

อุปกรณ์ในวงดนตร ี 

และประเภทวงดนตรีแบบ

มีส่วนร่วม เพ่ือสามารถ

ควบคุมวงดนตรีในแต่ละ

ประเภท  

 

 

 

 5. วัดและประเมินจากผลการ

สืบค้นและนำเสนอรายงาน

ประเด็นสำคญัด้านการศึกษา

โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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วิชา                 การจัดการเรียนรู้และจิตวิทยาดนตรี (Learning Management and Music Management Psychology) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053602 หลักการและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี การจัดการเรียนรู้ทางดนตรีระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี หลักการและทฤษฎีทางดนตรีศึกษา การจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนว

ทางการสอนดนตรีของนักการศึกษาดนตรี เช่น โคดาย ดาลโครซ ออร์ฟ ซูซูกิ มอนเตสซอรี หลักการบูรณาการ

กิจกรรมทางดนตรีกับการเรียนรู้ จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรี การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้เรียน การควบคุม

ชั้นเรียน เข้าใจแนวโน้มและการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในยุคป�จจุบันโดยผ่านการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ 

การมีส่วนร่วม การออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมทางดนตรีได้  

2(1-2-3) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1  

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

 

1.รู้และเข้าใจหลักการ

และการเตรียมการ

จัดการเรียนรู้ทาง

ดนตรี การจัดการ

เรียนรู้ทางดนตรรีะดบั

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา   

1.หลักการและการ

เตรียมการจดัการเรียนรู้

ทางดนตรี การจดัการ

เรียนรู้ทางดนตรรีะดบั

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา   

2.แผนการจดัการเรียนรู้

ทางดนตรี หลักการและ

ทฤษฎีทางดนตรีศึกษา 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning)  

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน (Project – based 

learning) 

3. . การเรียนรู้แบบ

สร้างสรรคเ์ป�นฐาน 

(Creativity –based 

learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การหลักจติวิทยาดนตร ี

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

 

1. การเขียนบันทึกสะท้อน

คิด 

2. บันทึกอนุทิน/การเขียน

บันทึกสะท้อนการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

2. วิเคราะห์และจดัทำ

แผนการจดัการเรียนรู้

ทางดนตรี หลักการ

และทฤษฎีทางดนตรี

ศึกษา การจัดการ

เรียนรูด้นตรีตามแนว

ทางการสอนดนตรี

ของนักการศึกษา

ดนตรี เช่น โคดาย 

ดาลโครซ ออร์ฟ ซูซูกิ 

มอนเตสซอรี   

3. การนำหลักการบูร

ณาการกิจกรรมทาง

ดนตรีกับการเรยีนรู้ 

จิตวิทยาการจดัการ

เรียนรูด้นตรี การใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารกับ

ผู้เรยีน 

การจดัการเรยีนรู้ดนตรี

ตามแนวทางการสอน

ดนตรีของนักการศึกษา

ดนตรี เช่น โคดาย ดาล

โครซ ออร์ฟ ซูซูกิ มอน

เตสซอร ี  

3. หลักการบูรณาการ

กิจกรรมทางดนตรีกับการ

เรียนรู้ จติวิทยาการ

จัดการเรียนรู้ดนตรี การใช้

ภาษาเพ่ือสื่อสารกับ

ผู้เรยีน 

4. การการออกแบบการ

เรียนรู้และกิจกรรมทาง

ดนตรไีด้  

 

4. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชน

เป�นฐาน (Community – 

based learning)) 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4.การมีส่วนร่วมใน

การการออกแบบการ

เรียนรู้และกิจกรรม  
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วิชา                 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา (Repair and Maintenance of Musical Instruments for Music   

Education Teachers) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053603 การหยิบจับ เคลื่อนย้ายเครื่องดนตรีแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง การเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี การดูแลทำ

ความสะอาด การเปลี่ยนวัสดุหรืออะไหล่เครื่องดนตรี การซ่อมแซมหรือดัดแปลงเครื่องดนตรีเม่ือเกิดป�ญหาเฉพาะ

หน้า การบำรุงรักษาเครื่องดนตรีให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน 

2(1-2-3) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

 

1. อธิบายการหยิบจับ 

เคลื่อนย้ายเครื่อง

ดนตรีแต่ละชนิดอย่าง

ถูกต้อง การเก็บรักษา

เครื่องดนตรีอย่างถูก

วิธี  

2. อธิบายการ

ซ่อมแซมหรือดัดแปลง

เครื่องดนตรีเมื่อเกิด

ป�ญหา 

 

1. หยิบจับ เคลื่อนย้าย

เครื่องดนตรีแตล่ะชนิด

อย่างถูกต้อง การเก็บ

รักษาเครื่องดนตรีอย่าง 

ถูกวิธี  

2. การซ่อมแซมหรือ

ดัดแปลงเครื่องดนตรีเมื่อ

เกิดป�ญหา 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหา

เป�นฐาน (Problem - 

based learning) 

2. การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เป�นฐาน 

(Experiential –based 

learning) 

3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  learning)  

4. การเรียนรู้แบบประสม

ประสาน  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การหลักการซ่อมบำรุง 

2. Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3. เครื่องมือสืบค้น 

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

4. เครื่องดนตร ี

5.เครื่องมือ และอุปกรณ์

ซ่อมเครื่องดนตร ี

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

องค์ความรู้ใหม ่

6.วัดและประเมินจาก

ผลการศึกษาค้นคว้า/แก้

โจทย ์

 

1. การได้เครื่องดนตรีใหม ่

2. บันทึกอนุทิน/การเขียน

บันทึกสะท้อนการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

5.การเรียนรู้แบบร่วมแรง

ร่วมใจ (Collaborative 

learning) 
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วิชา                 การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม (Additional Musical Instruments) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053451 หลักการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีสากล การฝ�กปฏิบัติขั้นต้น ท่าทางการจับอุปกรณ์ การไล่เสียง 

บทเพลงในระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางคือ 1. ผู้ที่เลือกเครื่องเอกประเภทเครื่องดีดไทย หรือเครื่องสีไทย หรือ

เครื่องตีไทย หรือเครื่องเป่าไทย หรือขับร้องเพลงไทย หรือขิมไทย ให้ฝ�กปฏิบัติกีตาร์ หรือคีย์บอร์ด หรือเครื่องสาย

สากล หรือเครื่องกระทบ หรือเครื่องลมทองเหลือง หรือเครื่องลมไม้ 2. ผู้ที่เลือกเครื่องเอกประเภทกีตาร์ หรือ

คีย์บอร์ด หรือเครื่องสายสากล หรือเครื่องกระทบ หรือเครื่องลมทองเหลือง หรือเครื่องลมไม้ หรือขับร้องสากล ให้

ฝ�กปฏิบัติเครื่องดีดไทย หรือเครื่องสีไทย หรือเครื่องตีไทย หรือเครื่องเป่าไทย โดยให้ผู้สอนพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

1.รู้และอธิบาย

หลักการบรรเลงเครื่อง

ดนตรไีทย หรือเครื่อง

ดนตรสีากล การฝ�ก

ปฏิบัติข้ันต้น  

2. บูรณาการดนตรี

เสรมิ ระหว่างเครื่อง

ดนตรตี่าง ๆ  

1.หลักการบรรเลงเครื่อง

ดนตรไีทย หรือเครื่อง

ดนตรสีากล การฝ�กปฏิบัติ

ข้ันต้น  

2.บูรณาการดนตรีเสริม 

ระหว่างเครื่องดนตรตี่าง ๆ  

  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning) 

เพ่ือประยุกต์และประเมินค่า  

2. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

3. วิธีการสอนแบบ

กรณีศึกษา 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การหลักการร้องเพลง 

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

5. สื่ออดิจิตัล 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

 

1. ความสามารถด้าน

ปฏิบัต ิ

2. บันทึกอนุทิน/การเขียน

บันทึกสะท้อนการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

   4. การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative 

learning through action 

6. เป�ยนโน 

5. เครื่องดนตร ี
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วิชา                 เพลงไทยในพิธีการ (Thai Ritual Music) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052235 ศึกษาเพลงไทยในพิธีการสำหรับพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับความเชื่อลัทธิ ศาสนา ท้ัง

งานมงคลและอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทร้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับ

พิธีกรรม 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1.รู้และอธิบายเพลง

ไทยในพิธีการสำหรับ

พระราชพิธี งานรัฐพิธี 

งานพิธีกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับกับความ

เช่ือลัทธิ ศาสนา ท้ัง

งานมงคลและอวมงคล

2. บูรณาการดนตร ี

1.ศึกษาเพลงไทยในพิธี

การสำหรับพระราชพิธี 

งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับกับความเช่ือ

ลัทธิ ศาสนา ท้ังงานมงคล

และอวมงคล  

2.ศึกษาวงดนตร ีบทเพลง 

บทร้อง ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีสัมพันธ์ระหว่าง

ดนตรีกับพิธีกรรม 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะ3.

มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 หลักการวงโยธวาทิต (Principles of Marching Band) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053352 ประวัติและหน้าที่วงโยธวาทิต เทคนิคและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดการรูปแบบของวงใน

ลักษณะต่าง ๆ บทเพลงท่ีใช้ในการประกอบพิธีการ และบทเพลงอ่ืน ๆ 

3(3-0-6) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. รู้และอธิบาย

ประวัติและหน้าท่ีวง

โยธวาทิต 

2. รู้และอธิบาย

เทคนิคและหน้าท่ีของ

เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวง

โยธวาทิต  

3.หลักการการจัดการ

รูปแบบของวงใน

ลักษณะต่าง ๆ 

4. การปฏิบัติบทเพลง

ท่ีใช้ในการประกอบ

พิธีการ และบทเพลง

อ่ืน ๆ 

1. ประวัติและหน้าท่ีวง

โยธวาทิต 

2. เทคนิคและหน้าท่ีของ

เครื่องดนตรีท่ีใช้ในวง 

โยธวาทิต  

3. หการจัดการรูปแบบ

ของวงในลักษณะต่าง ๆ 

4. บทเพลงท่ีใช้ในการ

ประกอบพิธีการ และบท

เพลงอ่ืน ๆ 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning) 

เพ่ือประยุกต์และประเมินค่า  

2. การเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป�นฐาน (Brain - based 

learning) 

3. วิธีการสอนแบบ

กรณีศึกษา 

4. การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative 

learning through action 

1. เว็บไซด์เก่ียวกับการ

ปฏิบัติขับร้องสากล 

2. หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้องกับหลักการ

โยธวาทิต 

3. ใบความรู้ 

 

1. การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน  รวมท้ัง

ตรวจสอบความผดิพลาด

หรือข้อบกพร่องท่ีต้อง

แก้ไข 
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วิชา                 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (Music Theory 2) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2052302 คอร์ดทบ 7 การย้ายบันไดเสียงแบบไดอะทอนิก การใช้ดอมินันท์ระดับสอง การใช้ซีเควนท์ การฝ�กโสตประสาทให้

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 

3(3-0-6) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. สามารถเตรยีมสื่อ

และใช้เทคโนโลยีใน

การสอนดนตรไีด ้

2. รู้จักหลักการและ

ข้ันตอนการสอนดนตรี

ในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

1. หล ักการและทฤษฎี

ประสานเสียง   

2. คอร์ดทบ 7 (7th 

Chord) ทบ 9 (9th 

Chord)   

3. การเปลี่ยนบันไดเสียง

ระหว่างในเพลง 

(Modulation)  

4. โน้ตนอกคอร์ด (Non 

Chord Tone)    

5. การใช้คอร์ดยืม 

(Borrow chord)  

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย 

(Lecture Method) 

2. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

3. เทคนิคการใช้สื่อการสอน 

4. การจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลย ี

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้องทฤษฎี

การหลักการร้องเพลง 

2. Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3. เครื่องมือสืบค้น 

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

4. สื่ออดิจิตัล 

5. เป�ยนโน 

6. เครื่องดนตร ี

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2. การทดสอบแบบ

อัตนัย 

3. การทดสอบ

ภาคปฏิบัต ิ

4. การสังเกต 

5. การสัมภาษณ ์

 

 

 

 

สะท้อนผลโดยให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ  เพ่ือคิด

ทบทวนความรู้ท่ีถูกต้อง

ตามข้ันตอน รวมท้ัง

ตรวจสอบความผดิพลาด

หรือข้อบกพร่องท่ีต้อง

แก้ไข 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

6.การใช้โครมาติกคอร์ด 

(Chromatic chord) 

แบบต่าง ๆ   

7.การเขียนและวิเคราะห์

ทำนอง  
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วิชา                 การวิจัยทางดนตรีศึกษา (Research in Music Education) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053901 หลักการทำวิจัยด้านดนตรีศึกษา กฎเกณฑ์ด้านดนตรี กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การอภิปรายผล การนำผลการวิจัยไปใช้ การนำเสนอรายงานการ

วิจัย โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัยเป�นฐาน ฝ�กเขียนโครงร่างงานวิจัย และจากศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้

เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีศึกษา 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน
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ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 3 

เข้าใจกระบวนการ 

วิจัยทางด้านดนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 รู้และเข้าใจหลักการ

ทำวิจัยด้านดนตรี

ศึกษา 

2.อธิบายกระบวนการ

และระเบียบวิธีวิจยั  

3.การออกแบบการ

วิจัย   

 

1 รู้และเข้าใจหลักการทำ

วิจัยด้านดนตรีศึกษา 

2.อธิบายกระบวนการและ

ระเบียบวิธีวิจยั  

3.การออกแบบการวิจัย   

 

 

 

 

1. การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู้และ

การเรยีนรู้แบบสืบสอบ 

(Inquiry method) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Collaborative Learning) 

เพ่ือประยุกต์และประเมินค่า 

องค์ความรู้ในสถานการณ์

โลกแห่งความเป�นจริง 

3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

เป�นฐาน (Project – based 

learning) 

1. ตัวอย่างหลักสตูร

สถานศึกษา 

2. ตัวอย่างงานวิจัย

ดนตรีศึกษา 

3. เอกสารประกอบการ

สอน 

4. ชุมชน/ท้องถ่ินต่าง ๆ 

 

1. วัดและประเมินจาก

ผลการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์องค์ความรู ้

2. วัดและประเมินจาก

ผลการทบทวน

วรรณกรรมและสรปุ

สถานะขององค์ความรู ้

3. วัดและประเมินจาก

การเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

4. วัดและประเมินจาก

ผลการทำวิจัยเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม ่

1. การเขียนบันทึกสะท้อน

คิด 

2. บันทึกอนุทิน/การเขียน

บันทึกสะท้อนการเรียนรู ้

3. การประเมินตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. วิธีการสอนแบบ

กรณีศึกษา 

5. การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบัติการ (Participative 

learning through action) 

6. การเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการวิจยั การทำ

วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Research-based 

learning) 

 

5. วัดและประเมินจาก

ผลการศึกษาค้นคว้า/ 

แก้โจทย ์

6. วัดและประเมินจาก

ผลนำเสนอผลงานกลุม่ 

และการเป�นผู้นำในการ

อภิปรายซักถาม 

7. วัดและประเมินจาก

ผลการสืบค้นและ

นำเสนอรายงานประเด็น

สำคัญด้านการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยี                        

สารสนเทศ 
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วิชา                 การนำเสนอผลงานทางดนตรี (Research in Music Education) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053902 วิธีการหาผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม การวางระบบการทำงาน การวางแผนงาน แนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ตัวอย่างกรณีศึกษาในการแก้ป�ญหาการดำเนินการนำเสนอผลงาน นำเสนอผลงาน

ดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบผลงานทางดนตรีจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

นำเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ผลงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ/อาจารย์ผู ้สอนและสรุปผล 

ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรอง 

1. สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน  

 

1. ออกแบบการเรียนรู้

และกิจกรรมทาง

ดนตรไีด้ 2. บูรณาการ

ความรู้ทางดนตรี

ควบคู่กับการจัดการ

เรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21  

3. สามารถนำผลงาน

ทางดนตรีเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน  

1. การออกแบบผลงาน

ทางดนตรีเพ่ือส่งเสรมิการ

เรียนรู ้

2. การวางระบบงาน 

3. การวางแผนงาน 

4. การดำเนินการนำเสนอ

ผลงาน  

5. การประเมินผลงาน 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการนำเสนอผลงาน

ทางดนตร ี

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. มีความรู้ความ

เข้าใจดนตรีใน

วัฒนธรรมอ่ืน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 422 

วิชา                 ดนตรีไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Music)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053236 ประสมประสานเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านประยุกต์เล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากล บรรเลงบทเพลง

ประเภทเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากล โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงตามความเหมาะสม 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. หลักการประสม

ประสานเครื่องดนตรี

ไทยหรือเครื่องดนตรี

พ้ืนบ้านประยุกตเ์ล่น

ร่วมกับเครื่องดนตรี

สากล 

2. การบรรเลงบท

เพลงประเภทเพลง

ไทยเดมิหรือเพลงไทย

สากล  

1. ประสมประสานเครื่อง

ดนตรไีทยหรือเครื่อง

ดนตรีพ้ืนบ้านประยุกต์เล่น

ร่วมกับเครื่องดนตรสีากล 

2. บรรเลงบทเพลง

ประเภทเพลงไทยเดิมหรือ

เพลงไทยสากล  

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 

(Oral Tradition Teaching 

Method) 

3. การสังเกตการสอนทักษะ

ดนตร ี

4. การสอนทักษะดนตรีโดย

ใช้ สถานการณ์จำลอง 

1.เว็บไซดเ์ก่ียวกับขนบ

การบรรเลง ประเภท

ของเพลง 

2. เอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง

กับทฤษฎี ประวัติ และ

การสอนดนตรไีทย  

3. ใบความรู้ 

4. โน้ตเพลง  

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1.ทดสอบย่อย  

2.การแนะนำและแก้ไข

เพ่ือพัฒนาทักษะ 

3.มอบหมายงานให้พัฒนา

เพ่ิมเตมิ 
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วิชา                 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต (Arranging for Marching Band Music) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053352 เทคนิคของการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต และวงดนตรีอื่นที่มีลักษณะการจัดวงคล้ายคลึงกัน 

เครื่องดนตรีตระกูลต่าง ๆ ที่ใช้ในวงโยธวาทิต การจัดระบบเครื่องดนตรี การใช้เครื่องดนตรีทดแทน การนำบท

เพลงจากวงดนตรีประเภทอื่น ๆ มาเรียบเรียงสำหรับวงโยธวาทิต วิธีการเขียนสกอร์ในแบบช็อตสกอร์ และฟูล

สกอร์ การคัดลอกสกอร์สำหรับเครื่องดนตรี 

3(3-0-6) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. หลักการเทคนิค

ของการเรียบเรียง

เสียงประสานสำหรับ

วงโยธวาทิต และวง

ดนตรีอ่ืนท่ีมลีักษณะ

การจัดวงคลา้ยคลึงกัน 

 2. การจัดเครื่อง

ดนตรตีระกูลต่าง ๆ ท่ี

ใช้ในวงโยธวาทิต การ

จัดระบบเครื่องดนตรี 

การใช้เครื่องดนตรี

ทดแทน  

1. เทคนิคของการเรียบ

เรียงเสียงประสานสำหรับ

วงโยธวาทิต และวงดนตรี

อ่ืนท่ีมีลักษณะการจัดวง

คล้ายคลึงกัน 

 2. เครื่องดนตรีตระกูล

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในวงโยธวาทิต 

การจัดระบบเครื่องดนตรี 

การใช้เครื่องดนตรีทดแทน  

3. การนำบทเพลงจากวง

ดนตรีประเภทอ่ืน ๆ มา

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการนำเสนอผลงาน

ทางดนตร ี

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

3. การนำบทเพลงจาก

วงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ 

มาเรียบเรยีงสำหรับวง

โยธวาทิต 

4. วิธีการเขียนสกอร์

ในแบบช็อตสกอร ์

และฟูลสกอร ์การ

คัดลอกสกอร์สำหรับ

เครื่องดนตร ี

เรียบเรียงสำหรับวง             

โยธวาทิต 

4. วิธีการเขียนสกอร์ใน

แบบช็อตสกอร์ และฟูล

สกอร์ การคดัลอกสกอร์

สำหรับเครื่องดนตร ี
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วิชา                 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตร ี(Arranging for Music Band) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053333 เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี และเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ฝ�กการเรียบเรียงโดยใช้คอร์ดข้ัน

พ้ืนฐานและซับซ้อนมากข้ึน การสร้างแบ็คกราวนด์ การปรับประยุกต์แนวทํานอง 

3(3-0-6) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. เทคนิคการเรยีบ

เรียงเสียงประสาน

สำหรับวงดนตรี และ

เครื่องดนตรีชนิดต่าง  

2.  ฝ�กการเรียบเรยีง

โดยใช้คอร์ดข้ัน

พ้ืนฐานและซับซ้อน

มากข้ึน 

3. การสร้างแบ็ค

กราวนด์ การปรับ

ประยุกต์แนวทํานอง 

1. เทคนิคการเรยีบเรยีง

เสียงประสานสำหรับวง

ดนตรี และเครื่องดนตรี

ชนิดต่าง  

2.  ฝ�กการเรียบเรยีงโดย

ใช้คอร์ดข้ันพ้ืนฐานและ

ซับซ้อนมากข้ึน 

3. การสร้างแบ็คกราวนด์ 

การปรับประยุกต์แนว

ทํานอง 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการนำเสนอผลงาน

ทางดนตร ี

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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 วิชา                 เป�ยโนแบบง่าย (Easy piano) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053462 

 

ศึกษาและฝ�กปฏิบัติเป�ยโนในบทเพลงแบบง่าย เพลงสำหรับเด็ก และเพลงสมัยนิยม 3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

สมรรถนะรองท่ี 2 

มีทักษะดนตรีท่ี

เช่ียวชาญ 

 

1. การศึกษาและฝ�ก

ปฏิบัติเป�ยโนในบท

เพลงแบบง่าย เพลง

สำหรับเด็ก และเพลง

สมัยนิยม 

1. ศึกษาและฝ�กปฏิบัติ

เป�ยโนในบทเพลงแบบง่าย 

เพลงสำหรับเด็ก และ

เพลงสมยันิยม 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการนำเสนอผลงาน

ทางดนตร ี

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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วิชา                 ธุรกิจดนตรี (Music Business) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2051712 

 

ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจดนตรีแขนงต่าง ๆ กระบวนการทางอุตสาหกรรมดนตรี ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง

หน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมนดนตรี การนำเอาวิชาชีพนตรีไปประยุกต์ประกอบวิชาชีพในเชิง

ธุรกิจ การทำตลาด และข้อกฎหมายท่ีจำเป�นต่อการประกอบธุรกิจ 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 3

สามารถบูรณาการ

การจัดการเรยีนรู้

ทางดนตรีและ

ทักษะการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ควบคู่กับการ

พัฒนาชุมชน  

 

สมรรถนะรองท่ี 1

สามารถบูรณาการ

กิจกรรมดนตรแีละ

การจัดการเรยีนการ

สอนเพ่ือชุมชน 

 

1. ศึกษาหลักการ

ประกอบธุรกิจดนตรี

แขนงต่าง ๆ 

2. กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมดนตรี 

ความเก่ียวข้องกัน

ระหว่างหน่วยงานหรือ

บุคคลต่าง ๆ ของ

อุตสาหกรรมนดนตร ี

3. การนำเอาวิชาชีพน

ตรีไปประยุกต์

ประกอบวิชาชีพในเชิง

ธุรกิจ การทำตลาด 

1. ศึกษาหลักการประกอบ

ธุรกิจดนตรีแขนงต่าง ๆ 

2. กระบวนการทาง

อุตสาหกรรมดนตรี ความ

เก่ียวข้องกันระหว่าง

หน่วยงานหรือบุคคล 

ต่าง ๆของอุตสาหกรรมน

ดนตร ี

3. การนำเอาวิชาชีพนตรี

ไปประยุกต์ประกอบ

วิชาชีพในเชิงธุรกิจ การทำ

ตลาด และข้อกฎหมายท่ี

จำเป�นต่อการประกอบ 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1. การทดสอบแบบ

ปรนัย 

2.การทดสอบแบบอัตนัย 

3.การทดสอบภาคปฏิบัต ิ

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ ์

 

 

 

 

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

และข้อกฎหมายท่ี

จำเป�นต่อการ

ประกอบธุรกิจ 
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วิชา                 การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย (Thai Classical Music Analysis and Composition) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053605 หลักการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงไทย วรรคเพลง ประโยคเพลง ท่อน จับ ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ ทางในการ

บรรเลง ภาษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการประพันธ์จากทำนองเพลงประเภทต่าง ๆ การสร้างสรรค์และ

ประพันธ์เพลง 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

เป�นเลิศด้านการ

สอนดนตรีอย่าง

บูรณาการและ

สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

สมรรถนะรอง 1 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. ออกแบบการเรียนรู้

และกิจกรรมทาง

ดนตรไีด้ 2. บูรณาการ

ความรู้ทางดนตรี

ควบคู่กับการจัดการ

เรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21  

3. สามารถนำผลงาน

ทางดนตรีเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาและชุมชน  

4. มีความรู้ความ

เข้าใจดนตรีใน

วัฒนธรรมอ่ืน 

1.ศึกษาหลักการวิเคราะห์ 

โครงสร้าง วรรคเพลง 

ประโยคเพลง ท่อน จับ 

ตัว องค์ จังหวะหน้าทับ 

ทางในการบรรเลง ภาษา

และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวข้อง  

2.ศึกษาหลักการประพันธ์

เพลงไทย 

3. การนำองค์ความรูไ้ปใช้

ในการจัดการเรียนการ

สอน 

1.วิธีการสอนแบบสาธิต

(Demonstration 

Method) 

2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะ

ควบคู่กับแผนผังมโนทัศน์ 

(Inquiry process with 

concept mapping) 

3. วิธีการสอนเชิงวิพากษ์ 

(Critical Thinking) โดยนำ

หลักการวิเคราะห์และการ

ประพันธ์เพลงมา

เปรียบเทียบระหว่างนักคิด

นักประพันธ์ของไทยกับนัก

1.เว็บไซด ์

2.หนังสือ เอกสาร ท่ี

เก่ียวข้อง 

3. ใบความรู้ 

 

1. ผลงานการวิเคราะห์

และการประพันธ์เพลง 

1. Group 

discussion/Critical 

thinking นำผลงานของ

นักศกึษา มาแลกเปลี่ยน

ในวงสนทนา และฝ�ก

กระบวนการวิพากษ์ของ

แต่ละช้ินงาน ข้อดี ข้อเสีย 

ข้อปรับปรุง โดยอาจารย์

ผู้สอนคอยควบคมุประเด็น 
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สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

4. ฝ�กประพันธ์เพลงไทย

เพ่ือนำไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนในระดับ 

ต่าง ๆ ได ้

คิด นักประพันธ์ตะวันตก 

เพ่ือดูความเหมือน ความ

ต่างและนำมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสม  
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วิชา                 การเดินแถวและการแปรขบวนโยธวาทิต (Marching and Display) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053353 การเดินแถว การเลี้ยว หลักการแปรขบวน หลักการออกแบบภาพแปรขบวน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

การแปรขบวนในรปูแบบต่าง ๆ 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

เป�นเลิศด้านการ

สอนดนตรีอย่าง

บูรณาการและ

สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

สมรรถนะรอง 1 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. หลักการการเดิน

แถว การเลี้ยว 

2. หลักการออกแบบ

ภาพแปรขบวน 

3. ความคิดสร้างสรรค์

ในการออกแบบการ

แปรขบวนในรูปแบบ

ต่าง ๆ 

 

1. การเดินแถว การเลี้ยว 

2. หลักการออกแบบภาพ

แปรขบวน 

3. ความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบการแปร

ขบวนในรูปแบบต่าง ๆ 

 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1. Group 

discussion/Critical 

thinking นำผลงานของ

นักศึกษา มาแลกเปลี่ยน

ในวงสนทนา และฝ�ก

กระบวนการวิพากษ์ของ

แต่ละช้ินงาน ข้อดี ข้อเสีย 

ข้อปรับปรุง โดยอาจารย์

ผู้สอนคอยควบคมุประเด็น 
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วิชา                 การประพันธ์เพลง (Song Writing) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053311 องค์ประกอบของดนตรี องค์ประกอบของเพลง หลักการประพันธ์เพลง การเขียนทำนอง การเขียนเนื้อเพลง 

ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง การฝ�กหัดประพันธ์เพลง 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

เป�นเลิศด้านการ

สอนดนตรีอย่าง

บูรณาการและ

สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

สมรรถนะรอง 1 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. ศึกษาองค์ประกอบ

ของดนตรี 

องค์ประกอบของเพลง  

2. อธิบายหลักการ

ประพันธ์เพลง การ

เขียนทำนอง การ

เขียนเน้ือเพลง 

3. ความคิดสร้างสรรค์

ในการประพันธ์เพลง 

การฝ�กหดัประพันธ์

เพลง 

 

1. องค์ประกอบของดนตรี 

องค์ประกอบของเพลง  

2. หลักการประพันธ์เพลง 

การเขียนทำนอง การ

เขียนเน้ือเพลง 

3. ความคิดสร้างสรรค์ใน

การประพันธ์เพลง การ

ฝ�กหัดประพันธ์เพลง 

 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.การทดสอบแบบ

ทฤษฎี และปฏิบัต ิ

2. การประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic 

Assessment) 

3. การประเมินการสอน 

ในสถานการณ์จำลอง 

1. Group 

discussion/Critical 

thinking นำผลงานของ

นักศึกษา มาแลกเปลี่ยน

ในวงสนทนา และฝ�ก

กระบวนการวิพากษ์ของ

แต่ละช้ินงาน ข้อดี ข้อเสีย 

ข้อปรับปรุง โดยอาจารย์

ผู้สอนคอยควบคมุประเด็น 
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วิชา                 ขับร้องดนตรสีมัยนิยม (Singing popular songs) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053463 

 

ศึกษาการร้องเพลงและบทเพลงของศิลป�นตามสมัยนิยม ฝ�กปฏิบัติขับร้องบทเพลงสมัยนิยม 3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

เป�นเลิศด้านการ

สอนดนตรีอย่าง

บูรณาการและ

สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

สมรรถนะรอง 1 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. หลักการศึกษาการ

ร้องเพลงและบทเพลง

ของศิลป�นตามสมัย

นิยม 

2. การฝ�กปฏิบัติขับ

ร้องบทเพลงสมัยนิยม 

 

1. หลักการศึกษาการร้อง

เพลงและบทเพลงของ

ศิลป�นตามสมยันิยม 

2. การฝ�กปฏิบัติขับร้อง

บทเพลงสมัยนิยม 

 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4. การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2. Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3. เครื่องมือสืบค้น 

ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1. ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2. เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 

 



มคอ.2 มรรพ.   

---------------------------------------------------------------------------------------                                  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หน้า 434 

วิชา                 ดนตรีไทยเพลิดเพลินใจ (Enjoy Thai music) 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

2053241 

 

ศึกษาและฝ�กปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความสนใจ บรรเลงบทเพลงไทยอย่างง่าย 

 

3(2-2-5) 

   

สมรรถนะหลัก 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

 

 

 

สมรรถนะรอง 

หรือย่อย 

(ถ้าม)ี 

 

เนื้อหา 

(เขียนเป�นข้อ ๆ  

ประกอบด้วยหัวข้อและ

คำอธิบายพอสังเขป) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ 

(รายละเอียดด้านท้าย

ตาราง)** 

สื่อและ/หรือแหล่ง

เรียนรู้ 

 

 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

วิธีการสะท้อนผลกลับให้

ผู้เรียน 

(ตามหลักการประเมินผล 

สะท้อนผลและพัฒนา) 

สมรรถนะหลักท่ี 4 

เป�นเลิศด้านการ

สอนดนตรีอย่าง

บูรณาการและ

สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์

ทางดนตร ี

 

สมรรถนะรอง 1 

1. สามารถนำเสนอ

ประเด็นต่าง ๆ สู่การ

พัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1. ศึกษาและฝ�ก

ปฏิบัติเครื่องดนตรี

ไทยตามความสนใจ 

2. บรรเลงบทเพลง

ไทยอย่างง่าย 

1. ศึกษาและฝ�กปฏิบัติ

เครื่องดนตรีไทยตาม

ความสนใจ  

2. บรรเลงบทเพลงไทย

อย่างง่าย 

1. การสอนโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง (Learning by 

doing and Active 

Learning) 

2. การสอนแบบเน้น

กระบวนการคดิ  

3. การระดมสมอง 

(Brainstorming) 

4.การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป�นฐาน (Project 

-Based Learning) 

 

  

1. หนังสือ บทความ 

ตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.Website ท่ีเก่ียวข้อง 

3.เครื่องมือสืบค้น ได้แก่ 

โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร ์

 

 

1.ผลจากการจัด

แสดงผลงานทางดนตรี 

ท่ีมีต่อสถานศึกษาและ

ชุมชน 

2. มีความรู้ความเข้าใจ

ในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

1.การแนะนำและแก้ไข

กิจกรรมบูรณาการ เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนและชุมชน  

2.เพ่ิมเติม แนะนำ แก้ไข 

วิธีการค้นคว้าหาความรู้

ด้วยตนเอง 
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เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจาก 13 กระบวนการท่ีกำหนดอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล อย่างน้อย 3 กระบวนการ ในแต่ละรายวิชาท้ังนี้สามารถใช้

ร่วมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์ 

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป�นฐาน (Brain - based learning) 

2. การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นฐาน (Problem - based learning) 

3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป�นฐาน (Project – based learning) 

4. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป�นฐาน (Research-based learning) 

5. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning) 

6. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning) 

7. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป�นฐาน (Case – based learning) 

8. การเรียนรู้สถานการณ์เป�นฐาน (Situation – based learning) 

9. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป�นฐาน (Experiential –based learning) 

10. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป�นฐาน (Community – based learning) 

11. การเรียนรู้แบบสรา้งสรรค์เป�นฐาน (Creativity –based learning) 

12. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  learning)  

13. การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended  learning) 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือส้ินป�การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ ี

ป�ท่ี รายละเอียด 

1 - รู้และเข้าใจเก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป�นครู จิตวิทยาสำหรับครู  

- มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  

- สามารถสรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อ

วิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป�น

ระบบในรปูแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตร

เพื ่อพัฒนาผู ้ เร ียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั ้งในและนอกสถานศึกษา                 

ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์

ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- รู้และเข้าใจเก่ียวกับ สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรี ทฤษฎดีนตรีสากล ประวัติดนตรีไทยและดนตรีสากล 
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ป�ท่ี รายละเอียด 

2 - รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยาการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

- สามารถประพฤติตนเป�นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดย

การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข

ในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาตนเองให้มีความเป�นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้า

ร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน

สะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎีดนตรีไทย และปฏิบัติรวมวงดนตรี ปฏิบัติขับร้องเพลงเดี่ยว และขับร้องประสานเสียง รวมไปถึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี 
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ป�ท่ี รายละเอียด 

3 - รู้และเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

- สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป�นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ     

การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ป�ญหา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง

ได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป�นรายบุคคลและร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

- รู้และเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์พระราชา และการวิจัยทางดนตรีศึกษา 
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ป�ท่ี รายละเอียด 

4 - สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป�นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป�นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี

ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง

และชุมชนในการพัฒนาและแก้ป�ญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมใหเ้กิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 

(AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี

ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- สามารถจัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป�นครู            

ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ 

(AAR) เป�นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- รู้และเข้าใจในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อีกท้ังจัดทำคุรุนิพนธ์ทางดนตรี 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป�นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย 

การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549, ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

  ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับข้ัน และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังนี้ 

  1.1 ระบบระดับค่าคะแนน แบ่งเป�น 8 ระดับ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0.0 
 

    กรณีท่ีสอบตกในรายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิต 

ที ่สอบตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที ่เกี ่ยวกับการฝ�ก 

ประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่า สอบตก  

ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า “C” เป�นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป�น

นักศึกษา 

   1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction 

P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
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 ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้สำหรับประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนต้องเป�นไปตามลำดับ

วิชาท่ีแต่ละหลักสูตรกำหนด  

 รายวิชาท่ีเป�นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน

ใหม่จนกว่าจะสอบได้  
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป�นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา      

   1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ทำงานตรงสาขา 

   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 

   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 

  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

  3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 

  3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

  3.3 เป�นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

  หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 

ข้อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอ

สำเร็จการศึกษาท่ีกองบริการการศึกษา 

ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติท่ีสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของหลักสูตร 

50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป�นตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 
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50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษา

ปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป� ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป� 

ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ  

50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาค

การศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป� ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร

ปริญญาตรี 5 ป� ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ 

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ  

ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนน               

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ย 

ให้ถึง 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีกำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 

ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยม

จะต้องเป�นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

53.1 ผู้ที ่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม                       

ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  

ผู้ที ่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม  

ไม่น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.25 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 

53.2 และ 53.3 ด้วย 

53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP                 

ตามระบบ ไม่มีค่าระดับคะแนน 

53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร     

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ป� และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10                 

ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 5 ป� 

นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ป� 

3.4 เป�นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความ

ประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
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 ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุธรณ์ได้ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอ

ปรับปรุงคะแนนความประพฤติท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

ท้ังนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 

 

หมวดท่ี 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร ์

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี ้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป�นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  

การสอน 

1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

     2.1.1 กำหนดให้อาจารยต์้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  

     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 

การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง

อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน 

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพ่ือกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการ 

          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการ

ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

    การบริหารหลักสูตรและการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

(4  ป � )  หล ักส ูตรม ีการดำเน ินงานเก ี ่ยวก ับอาจารย ์ตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ                       

เร ื ่องเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ี  พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ

สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวม ดังนี้ 

 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/วิชาเอก 

  1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทำหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ 

จัดการเรียนรู้ ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเอกไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจำวิชาเอกนั้นตลอดเวลาท่ี

จัดการศึกษา โดยจะเป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเอกเกินกว่า 1 วิชาเอกในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

  1.1.3 อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบวิชาเอกต้องมีวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที ่เป�ดสอนขั ้นต่ำ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย้อนหลัง 
 

2. บัณฑิต 

 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ

วิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ.2562 คือเป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีความสามารถใน   

การพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกาย

และจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตาม     

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ. 2562 คือ 

  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

  2.1.2 ด้านความรู้ 

  2.1.3 ด้านทักษะทางป�ญญา 

  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.1.6 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

  โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระท่ีมีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ป� นับจากวันท่ีสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

 3.1 การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

  3.1.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

   คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนและวิชาเอกได้

กำหนดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาโดยให้อาจารย์ 1 คนต่อ 1 รุ่น จนนักศึกษาจบการศึกษา 

มีการประชุมอาจารย์เพื่อวางแผนการดำเนินการให้คำปรึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีป�ญหาในการเรียน 

คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษาและดูแลคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีการกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้า

ปรึกษาได้ 

  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น   

คำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่       

ละรายวิชาได้และหากมีข้อร้องเรียนหลักสูตรมีแนวทางการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ดังนี้ 

   1) นำข้อร้องเรียนของนักศึกษามาประชุมเพ่ือแก้ป�ญหา 

   2) นำผลท่ีแก้ป�ญหาจากข้อร้องเรียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

   3) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ป�ญหา 

 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.2.1 ความต้องการของสถานศึกษามีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาตรงตามวุฒิ

การศึกษา โดยนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงกับวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  3.2.2 จากผลการสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

  3.3.1 การรับนักศึกษา 

   หลักสูตรได้กำหนดคุณสมบัติผู้จะมาเข้าเรียนในหลักสูตร คือ ต้องจบมัธยมศึกษาป�ท่ี 6

หรือเทียบเท่า ผ่านการสอบวิชาวัดความถนัดความเป�นครู (PAT 5) ไม่มีอาการของโรคทางจิตเวช   

หรือความพิการอันเป�นอุปสรรคต่อการเรียน การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรได้ดำเนินการการรับนักศึกษาดังนี้ 
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   1) มีระบบกลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 

   2) มีการนำระบบกลไกไปสู่การการปฏิบัติและดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรงุเหน็ชัดเจนเป�นรูปธรรม 

  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยดำเนินการดังนี้ 

   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเป�นรูปธรรม 

  3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีการรายงานผลการดำเนินการดังนี้ 

   1) การคงอยูข่องนักศึกษา 

   2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 

 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  4.1.1 การรับอาจารยใ์หม่ 

   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไปในสาขาวิชาตรงหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้อง          

มีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  4.1.2 การมีส่วนรว่มของคณจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป�นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   คณะกำหนดนโยบายให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารย์ประจำเป�นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นและอาจารย์พิเศษจะต้องเป�นผู้มีประสบการณ์ตรง 
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วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโทต้องมีประสบการณ์การทำงานท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนและให้เป�นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง เกณฑ์   

การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการดำเนินการดังนี้ 

   1) มีระบบและกลไกในการบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

   2) มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

   3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

   4) มีการปรับปรุงบูรณาการ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 

   1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 40 ขึ ้นไปของอาจารย์ประจำ

หลักสูตร 

   2) อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 10 ข้ึนไปของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

   3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรร้อยละ 20 ข้ึนไป 

  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

   มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารย์ ดังนี้ 

   1) การคงอยู่ของอาจารย์ 

   2) ความพึงพอใจของอาจารย ์
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป�นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ.2562 และวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป�) พ.ศ.2562 

  5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะครุศาสตร์ คือ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน        

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะทำหน้าท่ีประสานงานอำนวย

ความสะดวกในการเรยีนการสอน การจดัการบริหารทรัพยากร 
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  5.1.3 ม ีคณะกรรมการประจำหล ักส ูตร ทำหน ้าท ี ่กำหนดนโยบาย แผนงานและ                 

แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

   5.1.3.1 ร่วมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

   5.1.3.2 กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีต้องการ 

   5.1.3.3 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ

มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทาง

วิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรสู ่กระบวนการการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้

หลักสูตร 

   5.1.3.4 เสนออาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวน

นักศึกษาทำการประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

   5.1.3.5 ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   5.1.3.6 รับผิดชอบในการกำหนดแหล่งฝ�กประสบการณ์วิชาชีพท่ีเหมาะสมจัดอาจารย์

นิเทศก์ เตรียมความพร้อมนักศึกษา และการประเมินผลการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ 

   5.1.3.7 จัดทำ โครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 5.2 การบริหารจดัการเรยีนการสอน 

  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเป�ดการเรียนการสอน 

   5.2.1.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

   5.2.1.2 หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน 

สื ่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่น ๆ รวมทั ้งการติดตาม              

ผลการเรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   5.2.2.1 สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบป�ญหา

อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 

   5.2.2.2 สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน

และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 

   5.2.2.3 เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการ

ประเมินผลผู้สอนโดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
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   5.2.2.4 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   5.2.2.5 เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละป� สาขาวิชาจัดทำร่างรายงานการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป� และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน ทักษะของอาจารย์ผู้สอน

ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

  5.3.1 จัดทำมาตรฐานข้ันต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 

   5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา 

   5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

   5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนทุกภาคการศึกษา 

  5.3.5 เมื ่อครบรอบ 5 ป� สาขาวิชาเสนอแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นป�สุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

  5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีจำนวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสกอ. 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ป� โดยนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ผู้ใช้

บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต     

มาประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 

    (1) มีระบบกลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    (2) มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

    (3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    (4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน/พัฒนา 
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  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   1) กำหนดผู้สอน 

   2) การกำกับติดตาม และการตรวจการทำ มคอ.3-6 

   3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน 

   4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝ�กปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

   5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

    (1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    (2) มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

    (3) ประเมินกระบวนการ 

    (4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

    (5) ดำเนินการตามวงจร PDCA 

  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 

   ดำเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 

   1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

   3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตาม มคอ.5    

มคอ.6 มคอ.7 โดยดำเนินการดังนี้ 

    (1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผู้เรียน 

    (2) มีการนำระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน 

    (3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 

    (4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

    (5) เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 หลักสูตรมีกระบวนการการดำเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการทำวิจัย โดยการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ที่เพียงพอและตอบสนองต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลมาใช้ในการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป�นไปตาม

ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ 
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  6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

6.1.1 สถานท่ี 

       ใช้อาคารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี 
 

ลำดับท่ี อาคารสถานท่ี จำนวนห้องท่ีมีอยู่ 

1 ห้องปฏิบัติการฝ�กซ้อมเดี่ยวดนตรี 6 ห้อง 

2 ห้องปฏิบัติการดนตรีสากลและดนตรีไทย 6 ห้อง 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี 1 ห้อง 

4 ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง   1 ห้อง 

5 ห้องเรียนบรรยาย 3 ห้อง 

6 ห้องพักอาจารย์ 4 ห้อง 

 

6.1.2 อุปกรณ์การสอน 

        ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน และสื่อโสตทัศนูปกรณ์  โดยใช้ร่วมกับ

สาขาวิชาอ่ืนๆ ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ดังนี ้
 

ลำดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 

2 เครื่องดนตรีสากล 40 เครื่อง 

3 เครื่องดนตรีไทย 30 เครื่อง 

4 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 4 ชุด 

5 สื่อการสอน เช่น โน้ตเพลง เอกสารอ่ืน ๆ  เป�นไปตามจำนวนรายวิชาท่ีเป�ดสอน 

    นอกจากนั้นมีเอกสาร ตำราเรียน วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ดังนี ้

ลำดับท่ี ช่ือหนังสือ/ตำราเรียน จำนวน 

1 หนังสือเก่ียวกับหลักสูตร  100 

2 หนังสือเก่ียวกับการเรียนการสอน  150 

3 หนังสือ/ ตำราเก่ียวกับดนตรีท้ังดนตรีโลก ดนตรีตะวันตก และดนตรีไทย 300 

4 หนังสือ/ ตำราเก่ียวกับการสอนดนตรีท้ังไทยและตะวันตก 50 

5 หนังสือ/ ตำราภาษาอังกฤษเก่ียวกับดนตรีท้ังดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา 

และศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี 

100 
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 มีแหล่งการเรียนรู้และแหล่งฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี ช่ือสถานท่ีตั้ง จำนวน 

1 ห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

1 

2 ห้องปฏิบัติการทางหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 1 

3 โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอนในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด 100 
 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจดัสรรทรัพยากร 1. อาคารสถานท่ีสำหรับ 

    การเรียนการสอน  

  

 

2. ส ื ่อคอมพ ิว เตอร ์สำหรับ 

    การเรียนการสอน  

  

 

3. สื่อการเรียนการสอน 

  

  

  

  

 

 

 

4. หนังสือห้องสมุด 

  

5. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูล 

   โดยมีสำนักวิทยบริการและ 

   เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ  

   ให ้บร ิการย ืม-คืนหนังสือ  

   ตำ ร า  แล ะ เ อกส า รทา ง 

1 . ม ี ป ร ิ ม าณและค ุณภาพ 

    เหมาะสมกับการเรียน 

    ก า ร ส อ น แ ล ะ จ ำ น ว น 

    นักศึกษา 

2 . ม ี ป ร ิ ม าณและค ุณภาพ 

    เหมาะสมกับการเรียน 

    ก า ร ส อ น แ ล ะ จ ำ น ว น 

    นักศึกษา 

3. มีจำนวนเครื ่องมัลติมีเดีย 

    โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  

    เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ  

    และกระดานอัจฉริยะ และ 

    ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ พ ก พ า  

    (Tablet) เ พ ี ย ง พ อ  

    ต่อจำนวนห้องเร ียนและ 

    นักศึกษา  

4. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน 

   นักศึกษา 

5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล 

   โดยมีสำนักวิทยบริการและ 

   เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ  

   ให ้บร ิการย ืม-คืนหนังสือ  

   ตำ ร า  แล ะ เ อกส า รทา ง 
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เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

   ว ิ ช าการด ้ านการศ ึ กษา  

   รวมถึงฐานข้อมูลที ่จะให้ 

   สืบค้น 

6 . โรง เร ียนสำหร ับการฝ�ก 

    ประสบการณ์วิชาชีพ  

  

  

  

 

7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร 

8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี 

    ในการให ้บร ิการหน ังสือ 

   วารสารเก่ียวกับสาขา 

9. จัดพื ้นที ่ส ่งเสร ิมกิจกรรม 

    การเร ียนรู ้  เช ่น เว ็บไซต์  

    บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 

    มุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทาง 

    วิชาการ การให้คำปรึกษา 

1 0 . จ ั ด ส ร รคอมพ ิ ว เ ตอร์   

    อินเทอร์ เน ็ต และระบบ 

    อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ไ ร ้ ส า ย            

    เพ่ือสนับสนุนการเรียน 

    การสอน   

   ว ิ ช าการด ้ านการศ ึ กษา  

   รวมถึงฐานข้อมูลที ่จะให้ 

   สืบค้น 

6. มีโรงเร ียนสำหรับการฝ�ก 

   ประสบการณ์วิชาชีพ 

   อย ่ า ง น ้ อ ย  1  โ ร ง เ ร ี ย น  

   และโรงเร ียนในเครือข่าย 

   เ พ ี ย ง พ อ ต า ม จ ำ น ว น 

   นักศึกษา 

7. มีห้องประจำหลักสูตร 

8. มีห้องสมุดคณะ/พื ้นท ี ่ ใน 

    กา ร ให ้ บ ร ิ ก า รหน ั ง สื อ 

    วารสาร เก่ียวกับสาขา 

9. มีพ้ืนท่ีส่งเสริมกิจกรรม 

    การเร ียนรู ้  เช ่น เว ็บไซต์ 

    บอร ์ ดป ร ะช าส ั ม พ ั น ธ์   

    มุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทาง 

    วิชาการ การให้คำปรึกษา 

10. มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์  

    อินเทอร ์ เน ็ต และระบบ 

    อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ไ ร ้ ส า ย            

    เพ ื ่อสน ับสน ุนการเร ียน 

    ก า ร ส อ น เ พ ี ย ง พ อ ต า ม 

    จำนวนนักศึกษา 
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6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนและกิจกรรม

การเรียนรู ้ให้เพียงพอ โดยมี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ

บ ุ คลากร  พ ื ้ นท ี ่ ใ นการ ให้

คำปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พ้ืนท่ี

ในการให้บริการหนังสือตำรา

เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

มีเทคโนโลยีสื ่อการเรียนการ

สอนเพ่ือกระตุ้นการใฝ่รู้ 

1. จัดให้มีห้องประจำสาขา 

2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ี  

    ในการให ้บร ิการหน ังสือ  

    วารสารเก่ียวกับสาขา 

3. จัดพื ้นที ่ส ่งเสริมกิจกรรม    

    การเร ียนร ู ้  เช ่น  บอร์ด 

    ประชาส ัมพันธ์ เว ็บไซต์  

    มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง 

    วิชาการ การให้คำปรึกษา 

 

4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื ่อการ 

    สนับสนุนการเรียนการสอน  

    เ ช ่ น  ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์   

    อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล 

1. มีห้องประจำสาขา 

2. มีห้องสมุดคณะ/พื ้นท ี ่ ใน 

    กา ร ให ้ บ ร ิ ก า รหน ั ง สื อ 

    วารสาร เก่ียวกับสาขา 

3 . ม ีพ ื ้นท ี ่ ส ่ ง เสร ิมก ิจกรรม 

    การ เ ร ี ยนร ู ้  เ ช ่ น  บอร์ ด 

    ประชาส ัมพ ันธ์  เ ว ็บ ไซต์   

    มุมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ทาง 

    วิชาการ การให้คำปรึกษา 

 

4 . ม ี เ ทค โ น โ ล ย ี เ พ ื ่ อ ก า ร 

    สนับสนุนการเรียนการสอน  

    เ ช ่ น  ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์   

    อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล 

 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ป�การศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละป� 
 

 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 3 ป�ท่ี 4 ป�ท่ี 5 

(1) คณาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 

การเป�ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 3 ป�ท่ี 4 ป�ท่ี 5 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอน 

ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศกึษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรยีนรู้ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 

ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ อบรมหรือ

คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจดัการเรียนรู ้

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยป�ละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป� 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาป�สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาไดร้ับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิความเป�นครูครบถ้วนทุก

กิจกรรมท่ีกำหนดและเป�นประจำทุกป� 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ครูในสถานศึกษาเป�นประจำทุกป�การศึกษา 

X X X X X 

(15)      นักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 จากการทดสอบความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ RBRU-ETP และสอบได้คะแนนไม่

น้อยกว่า 50 คะแนน โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ B1 หรือ 

นักศึกษาสามารถนำผลคะแนนการสอบวัดความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษจากการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ี

สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ได้ มายื่น โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. TOEFL ITP คะแนน 347-393 

2. Computer Based TOEFL คะแนน 63-90 

3. Internet Based TOEFL คะแนน 19-29 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 3 ป�ท่ี 4 ป�ท่ี 5 

4. IELTS คะแนน 2-2.5 

5. TOEIC คะแนน 255-400 

6. Cambridge Placement test คะแนน 40-59 

7. CU-TEP คะแนน 35-69 

8. TU-GET คะแนน 400 

หร ือน ิส ิต/น ักศ ึกษานำผลการเร ียนในรายว ิชาศ ึกษาทั ่ วไป 

(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 รายวิชา มายื่น โดยมีผลการเรียนระดับ  

B ข้ึนไป จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป� 12 13 13 14 15 

 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 10 11 11 12 12 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้

รวมในแต่ละป� 

 

หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ

เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย

โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้น

แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทำ

ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีป�ญหาก็จะต้องมีการ

ดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ

การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออก

ฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา       

โดยปฏิบัติงานในหน้าที ่ของครูทุกอย่างเสมือนเป�นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงใน

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกันเป�นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป�นช่วงเวลา      

ท่ีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้

หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม

และในแต่ละรายวิชา 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป�ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  

ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องทุก 4 ป� 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

จะทำให้ทราบป�ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบป�ญหา

ของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป�นการปรับปรุงย่อย     

ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบป�ญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น     

จะกระทำทุก 4 ป� ท้ังนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
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ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษา 

หรือการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
 

1. นางนวรัตน์ นักเสียง 

    Miss. Nawarat Naksiang 

  1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดนตรี) 

  1.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป� พ.ศ. 

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 

(ดุริยางคศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ดนตรีศึกษา) 

วิทยาลัยครจูันทบุรี 2528 

   

 1.3 ผลงานวิชาการ  

 1.3.1 ตำรา หนังสือ  

   - 

 1.3.2 บทความทางวิชาการ 

  - รัชชานนท์ ยิ้มระยับ, นวรัตน์ นักเสียง และวารินทร์ สุภาภรณ์. (2563). บันทึกภาคสนาม 

 :การสัมภาษณ์ครูโทโปน วิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมมอญ หมู่บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบรุี. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 

7(1) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, 77 – 88.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 1.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  15 ป�  

  1.5 ภาระงานสอน 

  1.5.1 ภาระงานสอนในป�จจุบัน  

  ระดับปริญญาตรี 

0021208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 หน่วยกิต 

2051101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2051301 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย  3 หน่วยกิต 

2051103 องค์ประกอบของดนตรีไทย   3 หน่วยกิต 

2051501 การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี  3 หน่วยกิต 

2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 
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2052102 หน้าทับดนตรีไทย  3 หน่วยกิต 

2052103 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2053503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ 3 หน่วยกิต 

2052503   การศึกษาดนตรีภาคสนาม  3 หน่วยกิต 

2053106   การปรับวงดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2051302 การอ่านและเขียนโน้ตไทย 3 หน่วยกิต 

2051102   ประวัติดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2051307 ปฏิบัติอังกะลุง 3 หน่วยกิต 

2052305 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1 3 หน่วยกิต 

2052306 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 3 หน่วยกิต 

2052308 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4 3 หน่วยกิต 
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2. นายพิสุทธิ์ การบุญ 

    Mr. Phisut Karnboon 

 2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดนตรี) 

  2.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป� พ.ศ. 

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 

(ดุริยางคศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

   

 2.3 ผลงานวิชาการ  

 2.3.1 ตำรา หนังสือ  

   -  

  2.3.2 บทความทางวิชาการ 

- พิสุทธิ์ การบุญ และชวัลรัตน์ สมนึก. (2560). การศึกษารวบรวมบทเพลงรำวงโบราณ       

ในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 19 (2) 

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562, 114 - 122. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

- พิสุทธิ์ การบุญ และชวัลรัตน์ สมนึก. (2561). การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลง      

รำสวดโบราณ อำเภอขลุง จ ังหว ัดจ ันทบุรี . วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 21 (1)             

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561, 137 - 145.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

 

 2.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  11 ป�  

  2.5 ภาระงานสอน 

 2.5.1 ภาระงานสอนในป�จจุบัน  

  ระดับปริญญาตรี      

0021208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 หน่วยกิต 

2051201 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 3 หน่วยกิต 

2051202 ทฤษฎีดนตรีสากล 2   3 หน่วยกิต 

2052417 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 3 หน่วยกิต 

2052418 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 3 หน่วยกิต 
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2052418 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3 3 หน่วยกิต 

2052418 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4 3 หน่วยกิต 

2051432 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ 1 3 หน่วยกิต 

2052202 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต 

2052701 คอมพิวเตอร์ดนตรีข้ันพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 

2054456 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 3 หน่วยกิต 

2054701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
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2052209 หลักการโยธวาธิต  3 หน่วยกิต 

2053212 หลักการประพันธ์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
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4. นายรัชชานนท์ ย้ิมระยับ 

    Mr. Ratchanon Yimrayub 

 4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

  4.2 ประวัติการศึกษา 

   

 4.3 ผลงานวิชาการ  

  4.3.1 ตำรา หนังสือ   

   - 

 4.3.2 บทความทางวิชาการ 

  - รัชชานนท์ ยิ้มระยับ, นวรัตน์ นักเสียง และวารินทร์ สุภาภรณ์. (2563). บันทึกภาคสนาม 

 :การสัมภาษณ์ครูโทโปน วิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมมอญ หมู่บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัด

กาญจนบรุี. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 

7(1) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, 77 – 88. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 4.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  1 ป�  

  4.5 ภาระงานสอน 

  4.5.1 ภาระงานสอนในป�จจุบัน  

  ระดับปริญญาตรี         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป� พ.ศ. 

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(มานุษยดุริยางควิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 

ปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

(ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 

2051101 พ้ืนฐานดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2052102 หน้าทับดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2053101 การวิเคราะห์เพลงไทย   3 หน่วยกิต 

2054002 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ ์ 3 หน่วยกิต 

2051301 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย 3 หน่วยกิต 

2052301 ปฏิบัติป��พาทย์ 1 3 หน่วยกิต 

2052302 ปฏิบัตปิ��พาทย์ 2 3 หน่วยกิต 

2053302 ปฏิบัติป��พาทย์ 4 3 หน่วยกิต 

2053308 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ 3 หน่วยกิต 
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5. นายวารินทร์ สุภาภรณ์ 

   Mr. Warin Supaporn 

 5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รัฐประศาสนศาสตร์)  

  5.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป� พ.ศ. 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2542 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต 

(ดุริยางคศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 

   

 5.3 ผลงานวิชาการ  

  5.3.1 ตำรา หนังสือ   -  

 5.3.2 บทความทางวิชาการ 

  - รัชชานนท์ ยิ้มระยับ, นวรัตน์ นักเสียง และวารินทร์ สุภาภรณ์. (2563). บันทึกภาคสนาม 

 :วิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมมอญ หมู่บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดการสัมภาษณ์ครูโทโปน 

กาญจนบรุี. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 

7(1) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, 77 – 88. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 5.4 ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  37 ป�  

  5.5 ภาระงานสอน 

  5.5.1 ภาระงานสอนในป�จจุบัน  

  ระดับปริญญาตรี 

0021208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 หน่วยกิต 

0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง  3 หน่วยกิต 

2051401 ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล 3 หน่วยกิต 

2051403 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1 3 หน่วยกิต 

2051501 การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี  3 หน่วยกิต 

2053204 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรี 

ป๊อบปูล่า 

 

3 หน่วยกิต 

2052405 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 3 หน่วยกิต 

2052406 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2  3 หน่วยกิต 

2053407 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3  3 หน่วยกิต 
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2053408 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4 3 หน่วยกิต 

2052401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 3 หน่วยกิต 

2052402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 3 หน่วยกิต 

2053403 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 3 หน่วยกิต 

2053404 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4 3 หน่วยกิต 

2052413 ปฏิบัติกีตาร์ 1 3 หน่วยกิต 

2052414 ปฏิบัติกีตาร์ 2 3 หน่วยกิต 

2053415 ปฏิบัติกีตาร์ 3  3 หน่วยกิต 

2053416 ปฏิบัติกีตาร์ 4 3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (4 ป�)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

เปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (4 ป�) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ป�)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. เหตุผลและความจำเป�นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 เพื่อให้ได้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และเป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื ่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี ่ป�)                 

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว

เพื ่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการ          

ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ระบบการศึกษา 

    นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 

โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ

หมวดวิชา ดังน้ี 

ระบบการศึกษา 

    นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละ

หมวดวิชา ดังน้ี 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กล ุ ่มว ิชาภาษาและการ

สื่อสาร 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

12 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  

        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน               ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต     

   2.1 วิชาแกน                      

   2.2 วิชาบังคับ            

ประกอบด้วย 

   1) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรี

สากล ภาคทฤษฏี       

   2) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรี

สากล ภาคปฏิบัติ       

   2.3 วิชาเลือก                      

    1) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรี

สากล ภาคทฤษฏี         

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

 

ไม่น้อยกว่า 

51 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

 

 

12 หน่วยกิต 

 

12 หน่วยกิต 

 

 

3 หน่วยกิต 

   2.1 วิชาชีพครู                     

ประกอบด้วย  

       2.1.1 วิชาชีพครู                               

       2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   

   2.2 วิชาเอก                        

       2.2.1 วิชาเอกบังคบั          

       2.2.2 วิชาเอกเลือก           

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี            

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 
 

40 หน่วยกิต 

 

28 หน่วยกิต 

 

12 หน่วยกิต 

61 หน่วยกิต 

40 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
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    2) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรี

สากล  ภาคปฏิบัติ         

   2.4 กลุม่วิชาการฝ�กประสบการณ์

วิชาชีพ    

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   

 

ไม่น้อยกว่า 

 

ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 

 

3 หน่วยกิต 

 

7 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

 
 

   การจัดการเรียนการสอน 

   การจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรแบ่งเป�น 3 หมวดวิชา    
   1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป     ไม่นอ้ยกว่า     30 หน่วยกิต 

      นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละกลุ่มให้ครบตาม

เกณฑ์ของแตล่ะกลุม่วิชา ดังน้ี 

      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร             

0001104 ทักษะการพูดและการฟ�งภาษาอังกฤษ      

0001105 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                      

0001203 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      

0002105 สุนทรียะ                                         

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        

0002323 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                              

0002324 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี                         

0003109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ              

0003208 การคิดเชิงเหตุผล                               

0003311 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต              

12 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  

3 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

6 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

9 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

การจัดการเรียนการสอน 

   การจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป�น 3 หมวดวิชา 

1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

     นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละกลุ่มให้ครบตาม

เกณฑ์ของแตล่ะกลุม่วิชา ดังน้ี 

การจัดการเรียนการสอน 

   การจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป�น 3 หมวดวิชา 

1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

     นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละกลุ่มให้ครบตาม

เกณฑ์ของแตล่ะกลุม่วิชา ดังน้ี 

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกิต โดยเลือก 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต 

เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ต่อไปน้ี 0001104 ทักษะการพูดและการฟ�งภาษาอังกฤษ      

0001105 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ                      

0001203 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

0001101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                    

0010102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                       

0010103  ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรยีนรู ้       

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย ต่อไปน้ี   

0001201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           

0001202  ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ                            

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   

เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอ่ืน  ต่อไปน้ี    

0001301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                               

0001302  ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร                    

0001303  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                            

0001304  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                            

0001305  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสือ่สาร                         

0001306  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร                        

0001307  ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร                   

0001308  ภาษามาเลเซยีเพ่ือการสื่อสาร                      

0001309  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                             

0001310  ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร                   

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  3  หน่วยกิต 

0002101  จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 

0022102  ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต  

0002103  จริยธรรมในชีวิตประจำวัน 

0002104  มนุษย์กับทักษะการคิด 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

0002105 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

ต่อไปน้ี 

1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0002323 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                              

  6  หน่วยกิต 

3(2-2-5) 
0002201  การเมืองการปกครองไทย      

0002202  กฎหมายท่ัวไปในชีวิตประจำวัน                  

0002203  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                   

0002204  ตะวันออกศึกษา                  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

0002324 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3(2-2-5) 

เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ต่อไปน้ี 
   

0002301  มนุษย์กับการพัฒนาตน 

0002302  มนุษยสัมพันธ์             

0002303  จิตตป�ญญาศึกษา    

0002304  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน      

0002305  ภาวะผู้นำและผู้ตาม  

0002306  สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง          

0002307  ศิลปะเพ่ือชีวิตประจำวัน                           

0002308  มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย   

0002309  การสื่อสารในชีวิตประจำวัน                       

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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0002310  ธุรกิจในชีวิตประจำวัน                               

0002311  การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน                  

0002312  การบัญชีในชีวิตประจำวัน   

0002313  ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

0002314  โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย                             

0002315  มนุษย์กับสังคม                                          

0002316  ภูมิป�ญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต         

0002317  วิถีไทยวิถีอาเซียน                                       

0002318  ความเป�นพลเมืองในระบอบ 

              ประชาธิปไตย                            

0002319  การสื่อสารอาเซยีน                                     

0002320  การวิเคราะห์สถานการณ์                  

              ป�จจุบันเพ่ือการสื่อสาร                       

0002321  การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21                   

0002322  ความเป�นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21               

0002323  หลักพ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิใน      

              ทรัพย์สินทางป�ญญา                                                                                                                                                 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา 

เรียน 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์  ต่อไปน้ี 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี     

0003109  การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ             

9  หน่วยกิต 

 

3(2-2-5) 
0003101  ชีวิตและธรรมชาติ                                   

0003102  วิทยาศาสตรเ์พ่ือคุณภาพชีวิต                    

0003103  ชีวิตและสุขภาพ                                      

0003104  พืชพรรณเพ่ือชีวิต                                    

0003105  การเกษตรในชีวิตประจำวัน                      

0003106  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่             

0003107  การเกษตรตามแนวพระราชดำริ                

0003108  อัญมณีและเครื่องประดับใน 

              ชีวิตประจำวัน                  

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

0003208  การคิดเชิงเหตุผล                             

0003311  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและ 

              อาชีพ 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ต่อไปน้ี    

0003201  คณิตศาสตร์เพ่ือการตดัสินใจ                

0003202  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                     

0003203  คณิตศาสตร์ท่ัวไป                      

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   

0003204  คณิตศาสตร์เพ่ือฝ�กทักษะทางป�ญญา                         

0003205  สถิติและการประยุกตท่ั์วไป                        

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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0003206  สถิติในชีวิตประจำวัน                        

0003207  สถิติเพ่ือการตัดสินใจ                         

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี และการ

กีฬา ต่อไปน้ีรายวิชาด้านเทคโนโลยี 
   

0003301  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

              ข้อมูลเบ้ืองต้น                         

0003302  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิต 

              สมัยใหม ่                                             

0003303  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วย 

              คอมพิวเตอร ์                                  

0003304  การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์       

              อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้                      

0003305  การปฏิบัติงานช่างเบ้ืองต้น                       

              ในชีวิตประจำวัน                              

0003306  เทคโนโลยีพ้ืนฐานด้านการถ่ายภาพ 

              และตกแต่งภาพ                                     

0003307  เทคโนโลยีกับการพัฒนา                           

              รายวิชาด้านการกีฬา 

0003308  การออกกำลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต            

0003309  กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลลีาศ              

0003310  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ   

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน         ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต    

2.1 วิชาแกน  ไม่น้อยกว่า   51  หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า     40 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 

1) กลุ่มวิชาดนตรไีทย/ดนตรสีากล   

         1) วิชาชีพคร ู                                        

       2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         

28  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

ภาคทฤษฏี  ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 1) วิชาชีพครู                                               28  หน่วยกิต 

2051101  พ้ืนฐานดนตรีไทย                          

2051102  ประวัติดนตรไีทย                           

2051103  องค์ประกอบของดนตรีไทย                

2051201  ทฤษฎีดนตรีสากล 1                         

2051202  ทฤษฎีดนตรีสากล 2                         

2051206  ประวัติดนตรตีะวันตกโดยสังเขป      

2051207  องค์ประกอบของดนตรีสากล               

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

1004491  คุรุนิพนธ์                                        

1011101  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและ 

              จิตวิญญาณความเป�นคร ู

1012202  การบริหารการศึกษาและการประกัน     

              คุณภาพการศึกษา 

1021201  การพัฒนาหลักสูตร                              

1021304  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                        

1(0-2-1) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)    
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 2) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรี

สากล  

ภาคปฏิบัติ      

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 1022301  วิทยาการจัดการเรยีนรู้                        

1032201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ           

3(2-2-5) 

 

2051301  ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรไีทย      

2051302   การอ่านและเขียนโน้ตไทย  

2051401  ปฏิบัติพ้ืนฐานดนตรสีากล  

2051402   การอ่านและเขียนโน้ตสากล  

2051403   ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 

2052501   คอมพิวเตอร์ดนตรีพ้ืนฐาน  

2053001   ธุรกิจดนตรี    

2053002   หลักการประพันธ์เบ้ืองต้น   

2054001   การเสนอผลงานทางดนตรี   

2054002   หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

               เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

1042101  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้          

1043101  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

              การเรียนรู้    

1051201  จิตวิทยาสำหรับครู    

2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                 

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                 

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                   

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

12  หน่วยกิต 

2(90) 

2(90) 

2(90) 

6(290)                                                       

2.2 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 2.2  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย         1)  วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาดนตรไีทย/ดนตรสีากล   2051601  สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา        2(1-2-3) 

ภาคทฤษฏ ี ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 2053602  การจัดการเรียนรู้และจิตวิทยาดนตรี 3(2-2-5) 

2052101  ทฤษฎีดนตรีไทย   

2052202  การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย 

2053101  การวิเคราะห์เพลงไทย  

2053102   การปรับวงดนตรไีทย  

2052202   คีตลักษณ์และการวิเคราะห์   

2052201   ทฤษฎีการประสานเสียง  

2053201  การสอดทำนองตะวันตก 

2052203   การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ                            

              ดนตรีป๊อบปูล่าร ์  

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

2053603  การซ่อมแซมและบำรุงรักษา                 

              เครื ่องดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา

2053451  การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม                  

2053901  การวิจัยทางดนตรีศึกษา                  

2053902  การนำเสนอผลงานทางดนตร ี

2051703  ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 

2053604  การจัดการวงดนตรีสำหรับ 

              ครูดนตรีศึกษา 

2051601  สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา 

 

2(1-2-3) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

  2052701  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี/ 

2051301  ทฤษฎีดนตรีสากล 1                  

2052101  ทฤษฎีดนตรีไทย                              

2052441  การปฏิบัติรวมวงดนตรี                   

2052452  การขับร้องเดี่ยวและ 

              ขับร้องประสานเสียง  

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

          2) วิชาเอกเลือก   

กลุ่มดนตรีไทย 

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
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2053603  การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย

2052235  เพลงไทยในพิธีการ   

2053236  ดนตรีไทยร่วมสมยั 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5)  

กลุ่มวงโยธวาทิต                            

2053351  หลักการวงโยธวาทิต                 

2053352  การเรียบเรยีงเสียงประสานสำหรับ 

              วงโยธวาทิต 

2053353  การเดินแถวและการแปรขบวน 

              โยธวาทิต 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

  กลุ่มดนตรสีมัยนิยม 

2052302  ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

2053311  การประพันธ์เพลง                            

2053333  การเรียบเรยีงเสียงประสาน         

              สำหรับวงดนตร ี

 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชาดนตรีไทย/ดนตรีสากล  ทักษะเครื่องมือเอก   

ภาคปฏิบัติ   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต   ดนตรีไทย/ดนตรีสากล ภาคปฏิบัติ    

กลุ่มป��พาทย ์

2052301  ปฏิบัติป��พาทย์ 1 

2052302   ปฏิบัติป��พาทย์ 2 

2053301  ปฏิบัติป��พาทย์ 3  

2053302   ปฏิบัติป��พาทย์ 4  

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเครื่องต ี

2051211  ทักษะเครื่องตีไทย 1           

2051212  ทักษะเครื่องตีไทย 2             

2052211  ทักษะเครื่องตีไทย 3 

2052212  ทักษะเครื่องตีไทย 4 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเครื่องสายไทย 

2052303  ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1     

2052304  ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2 

2053303  ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3   

2053304  ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเครื่องสีไทย 

2051211  ทักษะเครื่องสีไทย 1            

2051212  ทักษะเครื่องสีไทย 2                

2052211  ทักษะเครื่องสีไทย 3                

2052212  ทักษะเครื่องสีไทย 4 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มร้องเพลงไทย 

2052305   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1      

2052306  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2      

2053305  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3      

2053306  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มขับร้องไทย 

2051219  ทักษะขับร้องเพลงไทย 1                

2051220  ทักษะขับร้องเพลงไทย 2                

2052219  ทักษะขับร้องเพลงไทย 3                

2052220  ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

  กลุ่มเครื่องดีดไทย 

2051211  ทักษะเครื่องดีดไทย 1  

2051212  ทักษะเครื่องดีดไทย 2 

2052211  ทักษะเครื่องดีดไทย 3 

2052212  ทักษะเครื่องดีดไทย 4  

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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  กลุ่มเครื่องเป่าไทย 

2051217  ทักษะเครื่องเป่าไทย 1                 

2051218  ทักษะเครื่องเป่าไทย 2                 

2052217  ทักษะเครื่องเป่าไทย 3                 

2052218  ทักษะเครื่องเป่าไทย 4        

กลุ่มขิมไทย 

2051221  ทักษะขิมไทย 1                            

2051222  ทักษะขิมไทย 2                            

2052221  ทักษะขิมไทย 3                            

2052222  ทักษะขิมไทย 4                             

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเครื่องลมไม ้  กลุ่มเครื่องลมไม ้   

2052401  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1       

2052402  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2       

2053401  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3      

2053402  ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051431  ทักษะเครื่องลมไม้ 1       

2051432  ทักษะเครื่องลมไม้ 2       

2052431  ทักษะเครื่องลมไม้ 3      

2052432  ทักษะเครื่องลมไม้ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มเครื่องทองเหลือง  กลุ่มเครื่องทองเหลือง   

2052403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1      

2052404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2      

2053403  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3      

2053404  ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051429  ทักษะเครื่องทองเหลือง 1      

2051430  ทักษะเครื่องทองเหลือง 2      

2052429  ทักษะเครื่องทองเหลือง 3      

2052430  ทักษะเครื่องทองเหลือง 4  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มขับร้องสากล  กลุ่มขับร้องสากล   

2052405  ปฏิบัติขับร้องสากล 1                         

2052406  ปฏิบัติขับร้องสากล 2       

2053405  ปฏิบัติขับร้องสากล 3 

2053406  ปฏิบัติขับร้องสากล 4   

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051433  ทักษะขับร้องสากล 1                         

2051434  ทักษะขับร้องสากล 2       

2052433  ทักษะขับร้องสากล 3 

2052434  ทักษะขับร้องสากล 4   

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มกีตาร ์  กลุ่มกีตาร ์   

2052407  ปฏิบัติกีตาร์ 1 

2052408  ปฏิบัติกีตาร์ 2       

2053407  ปฏิบัติกีตาร์ 3       

2053408  ปฏิบัติกีตาร์ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051421  ทักษะกีตาร์ 1 

2051422  ทักษะกีตาร์ 2       

2052421  ทักษะกีตาร์ 3       

2052422  ทักษะกีตาร์ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

กลุ่มคีย์บอร์ด  กลุ่มเป�ยนโน   

2052409  ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1                  

2052410  ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2                  

2053409  ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3                  

2053410  ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051423   ทักษะเป�ยนโน 1                             

2051424   ทักษะเป�ยนโน 2                             

2052423   ทักษะเป�ยนโน 3                             

2052424  ทักษะเป�ยนโน 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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กลุ่มเครื่องกระทบ  กลุ่มเครื่องกระทบ   

2052411   ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1      

2052412   ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2      

2053411  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3      

2053412  ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2051427   ทักษะเครื่องกระทบ 1                 

2051428   ทักษะเครื่องกระทบ 2                 

2052427   ทักษะเครื่องกระทบ 3                 

2052428   ทักษะเครื่องกระทบ 4 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
2.3 วิชาเลือก  

ประกอบด้วย 

ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต กลุ่มเลือกเรียนตามอัธยาศัย 

2053463  ขับร้องดนตรีสมัยนิยม 
 

3(2-2-5) 

2054301  ปฏิบัติอังกะลุง       

2054302   หน้าทับดนตรไีทย                  

2053307  ปฏิบัติเพลงประเภทลกูล้อลูกขัด      

2053308  ปฏิบัติดนตรไีทยอิสระ       

2053413  ปฏิบัติรวมวงคอมโบ      

2053202  หลักการโยธวาทิต  

2053414  ปฏิบัติวงโยธวาทิต       

2053203  การอำนวยเพลงเบ้ืองต้น      

2053415  ปฏิบัติรวมวงเล็ก        

2054501  การบันทึกเสียง        

2053501  การผลิตผลงานทางดนตร ี

              ด้วยคอมพิวเตอร์                               

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

2053462   เป�ยนโนแบบง่าย                            

2053241  ดนตรีไทยเพลดิเพลินใจ   

2051712  ธุรกิจดนตร ี                             

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

4.  กลุ่มวิชาการฝ�กประสบการณ์

วิชาชีพ   

ประกอบด้วย 

 

ไม่น้อยกว่า 

 

7 หน่วยกิต 
   

2053601  การเตรียมฝ�กประสบการณ์วิชาชีพดนตรี    

2054601  การฝ�กประสบการณ์วิชาชีพดนตร ี       

2(90) 

5(450) 
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี        ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
    ให ้เล ือกเร ียนรายวิชาใด ๆ ในหลักส ูตรท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป�ดสอนโดยไม่ซ้ำ

กับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป�น

รายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม

ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี   

 ให ้ เล ือกเร ียนรายว ิชาใด ๆ ในหล ักส ูตร ท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป�ดสอนโดยไม่ซ้ำ

กับรายวิชาที ่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป�น

รายวิชาท่ีกำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน

เกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี   

 

การปรับรหัสวิชาเอก 

     ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา

เป�นของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดความหมายของเลขประจำวิชา

ดังน้ี 

เลขลำดับท่ี 1-3 (110) หมายถึง วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านสังคม

ศึกษา 

คงเดิม   
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เลขลำดับท่ี 4 หมายถึง ระดับความยากง่าย หรือ ระดับช้ันป� 

เลขลำดับท่ี 5 หมายถึง ลักษะกิจกรรมหรือเน้ือหาวิชา ดังต่อไปน้ี  

0 

1 

 

2 

 

3 

4 

หมายถึง 

หมายถึง 

 

หมายถึง 

 

หมายถึง 

หมายถึง 

วิชาเอกกลุ่มประวัติศาสตร ์
วิชาเอกกลุ่มภูมศิาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ 
ประชากร 

วิชาเอกกลุ่มรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา

และเศรษฐศาสตร์  

วิชาเอกกลุ่มศาสนาและปรัชญา                

วิชากลุ่มการสอนวิชาเอก  

   

เลขลำดับท่ี 5 - 7 หมายถึง ลำดับวิชา     

  การปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) ได้มีการปรับช่ือและคำอธิบายของรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้

สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีกำหนด ซึ่งเป�นรายวิชาใหม่ท้ังหมด 

จำนวน 10 รายวิชา 
การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพคร ูและวิชาเอก) 

1) ได้มีการปรับช่ือและคำอธิบายของรายวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะวิชาชีพครูท่ีคุรสุภากำหนด ซึ่งเป�นรายวิชาใหม่ท้ังหมด 

จำนวน 14 รายวิชา 

2) ได้มีการปรับช่ือและคำอธิบายของรายวิชาเอกให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะท่ีกำหนด ซึ่งเป�นรายวิชาใหม่ท้ังหมดจำนวน 20 รายวิชา 
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ภาคผนวก จ 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ 
 

 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 1 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 2 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 3 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ทักษะเครื่องดีดไทย 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องสไีทย 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องตีไทย 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องเป่าไทย 1 3 1/1              

ทักษะขับร้องเพลงไทย 1 3 1/1              

ทักษะขิมไทย 1 3 1/1              

ทักษะกีตาร์ 1 3 1/1              

ทักษะเป�ยนโน 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องกระทบ 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องทองเหลือง 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องลมไม้ 1 3 1/1              

ทักษะขับร้องสากล 1 3 1/1              

ทักษะเครื่องดีดไทย 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องสไีทย 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องตีไทย 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 3 1/2              

ทักษะขับร้องเพลงไทย 2 3 1/2              

ทักษะขิมไทย 2 3 1/2              

ทักษะกีตาร์ 2 3 1/2              
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 1 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 2 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 3 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ทักษะเป�ยนโน 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องกระทบ 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องทองเหลือง 2 3 1/2              

ทักษะเครื่องลมไม้ 2 3 1/2              

ทักษะขับร้องสากล 2 3 1/2              

ประวัตดินตรไีทยและดนตรีตะวันตก 3 1/2              

สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา 3 1/1              

ทฤษฎีดนตรสีากล 1 3 1/2              

ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตร ี 3 1/1              

ทักษะเครื่องดีดไทย 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องสไีทย 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องตีไทย 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องเป่าไทย 3 3 2/1              

ทักษะขับร้องเพลงไทย 3 3 2/1              

ทักษะขิมไทย 3 3 2/1              

ทักษะกีตาร์ 3 3 2/1              

ทักษะเป�ยนโน 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องกระทบ 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องทองเหลือง 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องลมไม้ 3 3 2/1              
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 1 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 2 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 3 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ทักษะขับร้องสากล 3 3 2/1              

ทักษะเครื่องดีดไทย 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องสไีทย 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องตีไทย 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องเป่าไทย 4 3 2/2              

ทักษะขับร้องเพลงไทย 4 3 2/2              

ทักษะขิมไทย 4 3 2/2              

ทักษะกีตาร์ 4 3 2/2              

ทักษะเป�ยนโน 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องกระทบ 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องทองเหลือง 4 3 2/2              

ทักษะเครื่องลมไม้ 4 3 2/2              

ทักษะขับร้องสากล 4 3 2/2              

ทฤษฎีดนตรไีทย 3 2/1              

การปฏิบัตริวมวงดนตรี  3 2/1              

การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง 3 2/2              

นวัตกรรมและเทคโนโลยดีนตร ี 3 2/2              

การจัดการวงดนตรสีำหรับครดูนตรีศึกษา 3 3/1              

การจดัการเรยีนรู้และจติวิทยาดนตรี                       2 3/1              
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป� 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 1 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 2 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 3 

สมรรถนะ 

หลักท่ี 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสำหรับ

ครูดนตรีศึกษา 
3 3/1  

 
  

 
  

 
     

การนำเสนอผลงานทางดนตร ี 3 3/2              

ธุรกิจดนตร ี 3 3/2              

การปฏิบัตเิครื่องดนตรีเสรมิ 3 3/1              

ดนตรไีทยรว่มสมยั 3 3/2              

การเรยีบเรยีงเสียงประสานสำหรบัวงโยธวาทิต 3 3/2              

เป�ยนโนแบบง่าย 3 3/2              

การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย 3 4/2              

การเดินแถวและการแปรขบวนโยธวาทิต 3 4/2              

การประพันธ์เพลง 3 4/2              

ขับร้องเพลงสมัยนิยม 3 4/2              

ดนตรไีทยเพลิดเพลินใจ 3 4/2              

รวม 67  25 14 2   24 27 26 10 5  5  
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สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีทักษะทางดนตรี รู้และความเข้าใจใน

หลักการดนตรีศึกษา 

 

1. มีทักษะดนตรีท่ีด ี

2. รู้ทฤษฎีดนตรีและประวัตดินตร ี

3. เข้าใจลำดับและวิธีการสอนทางดนตร ี

4. แสดงออกถึงทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูดนตร ี

1. สุนทรียศาสตรส์ำหรับครดูนตรศีึกษา 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับครดูนตร ี

3. ทักษะเครื่องมือเอก 1 

4. ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

5. ประวัติดนตรไีทยและดนตรีตะวันตก 

6. ทักษะเครื่องมือเอก 2 

2. สามารถเตรียมการสอนดนตรี เพ่ือเป�น

ผู้ช่วยในการจัดการเรียนรู้และมีทักษะ

ดนตรีท่ีชำนาญ 

 

1. สามารถเตรยีมการสอนดนตรีในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได ้

2. มีทักษะดนตรีท่ีชำนาญ 

3. สามารถประยุกต์ภูมริู้ทางดนตรีในการสอน 

 

7. ทฤษฎีดนตรีไทย 

8. การปฏิบัตริวมวงดนตรี  

9. ทักษะเครื่องมือเอก 3 

10. การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสยีง 

11. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี 

12. ทักษะเครื่องมือเอก 4 

3. สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้

ทางดนตรีและทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน  

 

1. สามารถบูรณาการกิจกรรมดนตรีและการจดัการเรียนการสอนเพ่ือชุมชน 

2. มีทักษะดนตรีท่ีเช่ียวชาญ 

3. เข้าใจกระบวนการวิจยัทางด้านดนตร ี

13. การจัดการวงดนตรีสำหรับครดูนตรีศึกษา  

14. การจดัการเรียนรู้และจิตวิทยาดนตรี                       

15. การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรสีำหรับครดูนตรศีึกษา 

16. การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม 

17. วิชาเอกเลือก 

18. การวิจัยทางดนตรีศึกษา 

19. การนำเสนอผลงานทางดนตร ี

20. วิชาเอกเลือก 

21. เลือกเสรี 1 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

4. เป�นเลิศด้านการสอนดนตรีอย่างบูรณา

การและสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ทางดนตรี 

 

1. สามารถนำเสนอประเด็นต่าง ๆ สู่การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 22. วิชาเอกเลือก 

23. เลือกเสรี 2 

 

รวม 4 สมรรถนะหลัก รวม 11 สมรรถนะรอง วิชาเอก 23 รายวิชา จำนวน 67 หน่วยกิต 

* สมรรถนะหลกัมีมากกว่า 1 สมรรถนะ 

 

 

 


