(2)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. มาตรฐานการเรียนรู้เฉพาะด้าน
5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
7 ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)
8 รายละเอียดของสมรรถนะของกลุ่ม SIL สมรรถนะหลัก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
9. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2.บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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(4)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ
ภาคผนวก ข ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักปรับปรุงหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (แขนงวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ภาคผนวก จ ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
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มคอ 2. มรรพ.

คำนำ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใน
การผลิตบัณฑิตครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญ
ความมั่นใจ และมีความลุ่มลึกในศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย
สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภา
กำหนด อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรของชาติ ให้มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

มอค 2. มรรพ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่ง
ที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีก ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของ การ
รวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภู มิภาค
อื่นๆ ได้โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
การลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้าทางสังคม (2) ทาให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยจะ
ริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาด
ทุนการประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ ด้านกฎหมาย
การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒ นาฝีมือ
แรงงาน
โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน ประเทศไทย
ต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัด
การศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหล
บ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตกจึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก
สะท้อนการจั ดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพื้น ฐานของเอกลั กษณ์และความ
แตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของประโยชน์
ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทาให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ดารงตนอยู่ในสังคมระบบ
เศรษฐกิจแบบนี้ได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบั น ประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่ งเสริมการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชา
สั งคมและวัฒ นธรรมอาเซีย นซึ่งครอบคลุ มความร่ ว มมือ ในหลายสาขา เช่น ความร่ ว มมือด้านการปราบปราม
ยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อมการศึ กษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์
และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้น
ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4)
ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้
ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
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จะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้ นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกล
เพื่อนาประเทศไทยไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียนอย่ างสมบู รณ์ โดยสร้ างความพร้ อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติ
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสมรรถนะทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงมีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพื่อให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้น
การพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาและพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผนหลั ก สู ต รจึ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
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12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กากับดูแล โดยประสานงานกับ สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีความรู้วิชาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นอย่างดีเยี่ยม มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย เป็นครูที่มีคุณภาพสูง
เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันอาชีพครูโดยพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ถือว่าสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะครูมีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะ
พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มี
ความสาคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูวิทยาศาสตร์จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสาคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิ บัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียน
การสอนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษา
ของชาติ
1.3.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ
มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ และ
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.3.4 ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สาหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
1.3.5 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นาทางวิช าการ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
สกอ. และคุรุสภา กาหนด

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ให้สอดคล้อง สังคม และวิชาการอย่างสม่าเสมอ
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน หลักสูตร

1. รายงานความพึงพอใจของ ผู้ใช้
บัณฑิต
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก
3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
เรียนการสอนและบริการวิชาการให้ การสอนให้ทางานบริการแก่องค์กร บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
มีความรู้ สมรรถนะและเจตคติที่
ภายนอก
หลักสูตร
ทันสมัย และเหมาะสมตาม
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
วิชาชีพ
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือน พศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับ วิช าชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลั กษณะความเป็ นครู และผ่ านเกณฑ์ของเสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน
และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคน กรณีที่นักศึกษาสอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คณะกาหนดนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาปรับ
พื้นฐาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90 120 120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30

หมายเหตุ

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าลงทะเบียน
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร
2.2 งบดาเนินการ
2.3 งบลงทุน
2.3.1 อาคาร ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่าครุภัณฑ์
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ

2562
720,000

2563
2564
2565
1,440,000 2,160,000 2,880,000

2566
2,880,000

2,000,000
500,000

3,000,000
1,000,000

4,000,000
1,500,000

3,500,000
1,200,000

4,000,000
1,500,000

-

-

-

-

-

500,000
3,720,000

500,000
5,940,000

700,000
7,560,000

1,000,000
9,380,000

1,000,000
9,380,000

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่า
สาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
3.2 ค่าครุภัณฑ์
4. เงินอุดหนุน
4.1 การทาวิจัย
4.2 การบริการ
วิชาการ
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ

2562

2563

2564

2565

2566

500,000

550,000

600,000

650,000

650,000

300,000
10,000
10,000
-

350,000
15,000
15,000
-

400,000
20,000
20,000
-

450,000
25,000
25,000
-

450,000
25,000
25,000

-

-

-

-

100,000

150,000

200,000

250,000

250,000

100,000
100,000

100,000
120,000

100,000
150,000

100,000
170,000

100,000
170,000

1,120,000

1,300,000

1,490,000

1,670,000 1,670,000

หมายเหตุ
พนง.สายวิชาการ 1 คน
ค่าวิทยากรอบรม 3 วันๆ 8 ชั่วโมง

วิจัยวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายดาราศาสตร์

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 24,000 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตาม

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี พ.ศ. 2560
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษา
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2560
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3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
รหัส
0001104
0001105
0001106
0001203
0002105
0002325
0002324
0003109
0003208
0003311

30

ชื่อวิชา
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียะ
พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
การคิดเชิงเหตุผล
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
รวมหน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

น(ท-ป-ศ)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
30
103
40
28

รหัส
ชื่อวิชา
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
1051201 จิตวิทยาสาหรับครู
1021201 การพัฒนาหลักสูตร
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
1004491 คุรุนิพนธ์
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัส
1001801
1002801
1003801
1004801

12 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมหน่วยกิต

2.2.2) วิชาเอก บังคับเรียนไม่น้อยกว่า
1. วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
1.1 .วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัส
ชื่อวิชา
4011902 ฟิสิกส์สาหรับครู 1
4012903 ฟิสิกส์สาหรับครู 2
4021902 เคมีสาหรับครู 1
4021903 เคมีสาหรับครู 2
4031902 ชีววิทยาสาหรับครู 1
4031903 ชีววิทยาสาหรับครู 2
4091902 คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์

รหัส
4122910
4122920
4122952
4122960
4122961
4123970
4123982

1.2 .วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ดาราศาสตร์และอวกาศ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ไฟฟ้าและพลังงาน
สะเต็มศึกษา
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น(ชม.)
2(90)
2(90)
2(90)
6(290)
12
63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
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)
21 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
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)
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รหัส
4123930
4123931
4123932
4123981
4123983
4123984
4123985
4124941

2 .วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล
โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
วิทยาการคานวณสาหรับการสอนวิทยาศาสตร์

21 หน่วยกิต
น(ท-ป-ศ)
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)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาทีก่ าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสรายวิชาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประกอบด้วย เลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขตาแหน่งที่ 1-3 หมายถึง เลขประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คือ 412
เลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาลาดับที่ 4
เลขตาแหน่งที่ 5 (เลข 9) หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา
เลข 0 หมายถึง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง วิทยาศาสตร์กายภาพ
เลข 2 หมายถึง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เลข 3 หมายถึง การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องปฏิบัติการ
เลข 4 หมายถึง สะเต็มศึกษาและวิทยาการคานวณ
เลข 5 หมายถึง ดาราศาสตร์
เลข 6 หมายถึง วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
เลข 7 หมายถึง ไฟฟ้า พลังงานและวิทยาการสมัยใหม่
เลข 8 หมายถึง สัมมนา วิจัย โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เลข 9 หมายถึง อื่นๆ
เลขตาแหน่งที่ 7 หมายถึง ลาดับของวิชาในกลุ่มย่อย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0001104 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
0001203 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครู
4011902 ฟิสิกส์สาหรับครู 1
4031802 ชีววิทยาสาหรับครู 1
4091902 คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0002324 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1051201 จิตวิทยาสาหรับครู
1021201 การพัฒนาหลักสูตร
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
4012903 ฟิสิกส์หรับครู 2
4021902 เคมีสาหรับครู 1
4031803 ชีววิทยาสาหรับครู 2
รวมหน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0001105 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0003208 การคิดเชิงเหตุผล
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้
4021903 เคมีสาหรับครู 2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

4122910 วิทยาศาสตร์กายภาพ
4122920 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3
3

(วิชาวิทยาศาสตร์)

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
(วิชาวิทยาศาสตร์)

21

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0002325 พลเมืองที่เข้มแข็ง
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
4122952 ดาราศาสตร์และอวกาศ
4122960 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4122961 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
รวมหน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา
0001106
0003109
1043101

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

หน่วยกิต
3
3
3

4123970 ไฟฟ้าและพลังงาน

3

4123930 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
4123932 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล
4123985 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

3
3
3

(วิชาวิทยาศาสตร์)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

21

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0003311 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0002105 สุนทรียะ
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

หน่วยกิต
3
3
2

4123982 สะเต็มศึกษา

3

4123931 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4123981 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
4123983 การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวมหน่วยกิต

3
3
3
20

(วิชาวิทยาศาสตร์)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
เลือกเสรี

6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004491 คุรุนิพนธ์
4124941 วิทยาการคานวณสาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
xxxx
xxxx

หน่วยกิต
1
3
3
3
10

xxxx
xxxx
รวมหน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ–นามสกุล

1

ดร.ปวริศา
จรดล

2

ดร.สุรีย์มาศ
สุขกสิ

3

ดร.พรสวัสดิ์
ศิรศาตนันท์

4

ดร.คมพล
สุวรรณกูฏ

5

ดร.กรองทอง
จุลิรัชนีกร

6

นางสาววราลี
ถนอมชาติ
ดร.สวัสดิ์ชัย
ศรีพนมธนากร

7

8

ดร.วิวัฒน์
เพชรศรี

9

ดร.เสาวนีย์
เจียมจักร

10

ดร.หฤทัย
อนุสสรราชกิจ

11

ดร.ธนิก
คุณเมธีกลุ

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ผศ.

ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม.(ประถมศึกษา)
กศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาอังกฤษ)
รศ. กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผศ. กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา)
ผศ. ค.ด.(พัฒนศึกษา)
พบ.ม.(พัฒนาสังคม)
สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข)
ผศ. ศษ.ด.(การบริหารการศึกษาพิเศษ)
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
ผศ. ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
อาจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (นาฏศิลป์)
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์)
อาจารย์ ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาชุมชนและชนบท)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สถาบัน
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
วิทยาลัยครูอตุ รดิตถ์, 2524
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539
สถาบันราชภัฏราไพพรรณี, 2525
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2523
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2521
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ปทุมธานี, 2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30
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มอค 2. มรรพ.
ลาดับ

ชื่อ–นามสกุล

12

ดร.เจนจบ
สุขแสงประสิทธิ์

13

ดร.ฬิฏา
สมบูรณ์

14

15

ดร.ธีรังกูร
วรบารุงกุล

ดร.บุญธรรม
พิมพาภรณ์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

บธ.บ.(การตลาด)
อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
กศ.ม.(มัธยมศึกษา-การสอน
ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
ศศ.บ.(วัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา)
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
ศศ.บ.(การแนะแนว)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ D.P.A. (Public Administration)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ดร.ภูวดล
บัวบางพลู

17

ดร.ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ์

18

ดร.เยาวเรศ
ใจเย็น

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ, 2541
วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2532
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,2532
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ,2548
ม
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552

2562 2563 2564 2565

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553

อาจารย์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ),
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ป.บัณฑิต(การสอนวิทยาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2545
University of Northern Philippines,
2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน),
2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน),
2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
2544
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

16

สถาบัน
การศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มอค 2. มรรพ.
ลาดับ

19

20

ชื่อ–นามสกุล

ดร.พัชรินทร์
รุจิรานุกลู

ดร.มนตรี
วิชัยวงษ์

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

วท.บ.(เคมี)
อาจารย์ ปร.ด. (การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม)
ค.ม. (พัฒนศึกษา)
ศศ.บ. เกียรตินิยม (ศาสนาและ
ปรัชญา)
อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

21

22

23
24

25
26

27

28

ดร.ปิยะพงศ์
กู้พงศ์พันธ์

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
วท.บ. (พลศึกษา)
ดร.สุพตั รา รักษา อาจารย์ ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์การออก
สนธิ์
กาลังกายและการกีฬา (จิตวิทยาการ
กีฬา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและกีฬา)
วท.บ. (พลศึกษา)
นางสาวเกศิณี อาจารย์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ศิริสุนทรไพบูลย์
ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)
นางสาวญาณิศา อาจารย์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
บุญพิมพ์
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
นางสาวนภัส อาจารย์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ศรีเจริญประมง
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
นายธีรพงษ์
อาจารย์ ศศ.ม.(การจัดการเรียนรู้)
จันเปรียง
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)
นางสาว
อาจารย์ กศ.บ.(หลักสูตรและ
ณัฐฐินุช
การสอน)
จุยคาวงศ์
บธ.บ.(การจัดการ)
นางสาว
อาจารย์ วท.ม.(จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
อัฐฉญา
กศ.บ.(การวัดและประเมินผลทางการ
แพทย์ศาสตร์
ศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
มหาวิทยาลัยบูรพา,2560

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยบูรพา,2555

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2551
มหาวิทยาลัยบูรพา,2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548

30

30 30 30

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551
มหาวิทยาลัยบูรพา,2547
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2559
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
2551
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
2547
มหาวิทยาลัยบูรพา,2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา,2548
มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ, 2552
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย์, 2542

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มอค 2. มรรพ.
ลาดับ
29

30

31

32
33

34

35

36

37
38

39

40

ชื่อ–นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

นางสาวนิศากร
หวลจิตร์

อาจารย์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว)
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา)
นางสาว
อาจารย์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการให้
วรันธร
คาปรึกษา)
อรรคปทุม
ศศ.บ.(การจัดการ
การพัฒนาสังคม)
นางสาว
อาจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สุนิตย์ตา
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
เย็นทั่ว
การศึกษา)
นางสาวจุลลดา อาจารย์ ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
จุลเสวก
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
พานพ่วง
ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
นางสาวจีรนันท์ อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
พูลสวัสดิ์
ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
นางสาวธันวดี อาจารย์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ดอนวิเศษ
ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
นางสาวณิชาภา อาจารย์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
เจริญรูป
บธ.บ. (การตลาด)
นายศิริศักดิ์
อาจารย์ ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม)
ทิพย์ทวีชาญ
อษ.บ.(ภูมิศาสตร์)
นางสาวสริตา ปัจ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
จุสานนท์
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
อันดับ 1)
นางสาวกรฎา อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
สุขุม
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
นางสาว
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ฐิติกาญจน์
กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยม
ใจไมตรี
อันดับ 2)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2549

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2549

30

30 30 30

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2545
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย์, 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
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มอค 2. มรรพ.
ลาดับ
41

42
43

44
45

46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ–นามสกุล
นางสาว
พัชรินทร์
พิมพ์โคตร
นายสมปอง
มูลมณี
นางสาว
วัชราภรณ์
เกตุช้าง
นายอติราช
เกิดทอง
นายเจนวิทย์
วารีบ่อ

ตาแหน่ง
วิชาการ

สถาบัน
การศึกษา

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565

อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
มหาวิทยาลัยพายัพ,2550

30

30 30 30

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย : วรรณคดี)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
ศศ.บ. (ภาษาและการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550

30

30 30 30

30

30 30 30

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

30

30 30 30

อาจารย์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อาจารย์ กศ.ม (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
นายบดินทร์
อาจารย์ ค.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
ปั้นบารุงกิจ
วท.บ.(พลศึกษา)
นายจักรวรรดิ อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)
กิ่งส้มกลาง
กศ.บ.(พลศึกษา)
นายณัฐพงษ์
อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)
จรทะผา
วท.บ.(พลศึกษา)
นางสาวติยาพร อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)
ธรรมสนิท
วท.บ.พลศึกษา
นางสาวชิดชนก อาจารย์ กศ.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ศรีราช
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
นายชาญชลักษณ์ อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)
เยี่ยมมิตร
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ดร.วัยวุฒิ
อาจารย์ กศ.ด.(การบริหารและการจัดการ
บุญลอย
การศึกษา)
ร.ม.(การเมืองการปกครอง)
น.บ.(นิติศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร, 2551
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2536

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
กรณีอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
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3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้
บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่งคือปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระเนื้อหาสาคัญศาสตร์วิชาชีพครู
ตามที่กาหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ
2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อยกว่า 1
ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่ มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
และ
3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิช าการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนหรือเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ตารา หนังสืองานวิจัย อย่างน้อย
1ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3บทความ ภายใน 5ปีย้อนหลัง
4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่
มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่าง
น้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้ นับรวมการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติ
ผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4
บุคลากรสนับสนุนสถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ
ที่เหมาะสมกับความจาเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ))
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพประกอบด้วยการสังเกต
การบริหารในสถานศึกษาและการทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ประกอบด้วยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศการบูรณาการความรู้ในการจัดทา
แผนการเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อนวัตกรรมเทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกได้อย่ างเหมาะสมกับ ผู้เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาการจั ดการเรีย นรู้และผู้เรีย น
การจัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอนการสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาคณะครุศาสตร์กาหนดโดยเน้นงาน ที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริงและเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ได้แก่ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ในศาสตร์
สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวัด
ประเมินผลการจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน
2) สามารถวางแผนออกแบบปฏิบัติการสอนจัดการชั้นเรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้บันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการวัดและการ
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียนการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรีย นการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมสมรรถภาพด้านคุ ณลักษณะ
ได้แก่ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
1.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 1
ปีการศึกษาที่ 1
2. ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา2
ปีการศึกษาที่ 2
3.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3
ปีการศึกษาที่ 3
4.ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่1
ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
1
2
3
4

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา1
ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา2
ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 3
ปฏิบัติการสอนในสภานศึกษา 4

2หน่วยกิต
2หน่วยกิต
2หน่วยกิต
6หน่วยกิต

จานวนชั่วโมงและตารางสอน
90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ 1วัน)
90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ 1วัน)
90ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ 1วัน)
290ชั่วโมง(8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือสัปดาห์ละ 1วัน)

5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจาทุกปีการศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก.กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข.กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
ค.กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
ง.กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
จ.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม
ฉ.กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
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2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้ทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนหัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานภาคสนามเป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนาส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษาสามารถศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
5.2.2มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ(ประสบการณ์วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)

5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4จานวนหน่วยกิต
139 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาซึ่งมีการจัดทาโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่2ก่อนการทาการ
วิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่3มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทาวิจัยชั้นเรียนมีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาจัดทา
บั นทึกการให้ คาปรึ กษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็ บไซต์และปรับปรุ งให้ ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่ าง
โครงงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรือวิจัยที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอโปรแกรมและการทางานของ
ระบบโดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทางานได้ในขั้นต้นโดยเฉพาะการทางานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ
การนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความรับผิดชอบ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และการ
วางตัวในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนการสอน
3.มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการศึกษาเพื่อนำเสนอในชั้นเรียนหรือ
เป็นรูปเล่มรายงานส่งผู้สอน
4. มีความสามารถและฉลาดในการจัดการ มอบหมายให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ
สรุปผลการดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร
(3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต
(2) ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรม
หรืองานที่มอบหมาย
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน
(2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 28

มคอ. 2 มรรพ.

2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา
(3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ
(4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรีย นเกิด
องค์ความรู้และทักษะต่างๆ
(3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน โดยเน้นประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนำเสนองาน รายงานหรือโครงงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆในการแก้ไขปัญหา
และการดำเนินชีวิตประจำวัน
(2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา
(3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตัดสินใจ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
(2) สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน
2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
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(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือ หรือ Brainstorming
(2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให้ศึกษา
ค้นคว้า
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมู ลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน
(3) ประเมินผลการสอบทักษะด้านการสื่อสาร
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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0001104
0001105
0001106
0001203
0002105
0002324
0002325
0003109
0003311
0003208

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
สุนทรียะ
ศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
พลเมืองที่เข็มแข็ง
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
การคิดเชิงเหตุผล

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ความรู้

ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชัน้ ปี กลุม่ วิชาการศึกษาทั่วไป

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาทหน้าทีข่ องความ
เป็นพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิดทักษะในการใช้
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
สมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
หลัก
สมรรถนะ สมรรถนะรองที่ 1.1 สมรรถนะย่อที่ 1.1.
หลักที่ 1 Overall listening สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูด
ทักษะการ comprehension พูดเพื่อตอบ สนองความ
ต้องการทันที ในกรณีที่ผู้
ฟัง
พูดพูดอย่างช้าๆ และ
ชัดเจน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทันต่อ ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์
การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ สู่
พระราชา และนำนโยบายสู่การพัฒนาผูเ้ รียน ท้องถิ่น และชุมชน
บทบาทของครูมืออาชีพ
สมรรถนะ
สมรรถนะรอง
หลัก
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอที่
ที่ 1 ทักษะ 1.1 Overall
การฟัง
listening
comprehension

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
สมรรถนะ
ย่อย
หลัก
สมรรถนะ สมรรถนะหลักที่
ย่อยที่ 1.1.2 1 ทักษะการ
สามารถ
ฟัง
เข้าใจ
ประเด็นหลัก
คำพูดหรือ
ถ้อยคำที่เป็น
มาตรฐาน
เกี่ยวกับ
เรื่องราวใน
ชีวิต ประจำ
วันที่คุ้นเคย
อาจจะขอฟัง
ซ้ำเพื่อความ
ชัดเจน

สมรรถนะรอง

สมรรถนะย่อย

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑ์กระทรวงศึกษา
สมรรถนะหลัก
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สมรรถนะรองที่
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.3.
สมรรถนะหลักที่ 1
1.1 Overall
สามารถเข้าใจข้อมูลในชีวิต ทักษะการฟัง
listening
ประจำวันการศึกษา บท
comprehension สนทนา รายการโทรทัศน์
แยกประเด็นการอภิปรายที่
คุ้นเคยและชัดเจน
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.4.
สามารถเข้าใจคำบรรยาย
หรือพูดคุยในสาขาวิชาของ
ตัวเองข้อมูลในประกาศและ
ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงที่
บันทึกไว้เมื่อผู้พูดพูดด้วย
ภาษาที่มาตรฐานและชัดเจน
สมรรถนะย่อยที่1.1.5.และ
เข้าใจหลักการทางทัศนธาตุ
สมรรถนะย่อยที่1.1.6.
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการทางทัศนธาตุ
สมรรถนะย่อยที่1.1.7 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่ 1.1
Overall listening
comprehension

สมรรถนะ
ย่อย
สมรรถนะ
ย่อยที่ 1.1.5
สามารถ
เข้าใจ
ประเด็น
สำคัญจาก
การพูดที่
ซับซ้อนใน
หัวข้อที่เป็น
รูปธรรมและ
นามธรรมซึ่ง
ใช้ภาษามาตร
ฐานในระดับ
ความเร็วปกติ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะย่อย
หลัก
รอง
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะย่อที่ 2.1.1
สามารถสนท-นากับเพื่อน
หลักที่ 2 รองที่ 2.1
ถาม-ตอบ คำถามง่ายๆ
ทักษะการ Spoken
พูด
Interaction เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย
สมรรถนะย่อยที่ 2.1.2
สามารถถามและ ตอบ
คำถามง่ายๆเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ในอดีต

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ 2.1.3
2 ทักษะการพูด 2.1 Spoken สามารถเริ่มสนทนา
Interaction
ดำเนิน การสนทนาและ
จบการสนทนาง่ายๆ ใน
หัวข้อที่คุ้นเคย
สมรรถนะรองที่ 2.1.4
สามารถแสดงออกและ
โต้ ตอบต่อความรู้สึก
และทัศนคติ เช่น ความ
ประหลาดใจ ความสุข
ความเศร้า ความสนใจ
และไม่สนใจหรือสนใจ
สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อยที่ 2.2.1
สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ 2.2.4
ที่ 2.2
สามารถบรรยายถึงสถานที่ที่
2.2 Spoken สามารถบรรยายเรื่องที่
Spoken
Production
ชอบ
คุ้นเคยตามความสนใจ
Production สมรรถนะย่อยที่ 2.2.2
อย่างหลากหลาย
บอกสิ่งที่ทำเป็นประจำ ที่
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.5
บ้าน ที่ทำงานและในเวลา
สามารถเล่า
ว่าง
รายละเอียดเกีย่ ว กับ
สมรรถนะรองที่ 2.2.3.
ประสบการณ์ ความ
บรรยายแผนการการจัด การ
รู้สึกของตนเอง
และทางเลือกกิจกรรม เหตุการณ์หรือประสบการณ์ของ
ตนเองในอดีดประสบการณ์
ในการเรียน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะย่อย
หลัก
รอง
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะย่อยที่ 2.1.5 สนทนา
หลักที่ 2 รองทึ่ 2.1 หัวข้อที่คุ้น เคยหรือที่สนใจ และ
ทักษะการ Spoken
อภิปรายแสดง ความคิดเห็น
พูด
Interaction ตอบสนองต่อข้อเสนอแนะความ
คิดเห็น ทัศนคติและความรู้สึก
สมรรถนะย่อยที่ 2.1.6 ให้
คำแนะนำ และให้เหตุผ สนับสนุน
สมรรถนะรองที่ 2.1.7 ร้องทุกข์จาก
ปัญหาที่เกิดจากร้านค้าหรือโรงแรม

สมรรถนะรอง
ที่ 2.2
Spoken
Production

สมรรถนะย่อยที่ 2.2.6 บรรยาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.7 แสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบ การณ์
ของตนเองและอธิบายความรู้สึกได้
สมรรถนะรองที่ 2.2.8 โต้แย้งอย่างมี
เหตุผล
สมรรถนะรองที่ 2.2.9 นำเสนอ
ผลงานและตอบคำถามได้
สมรรถนะรองที่ 2.2.10 สรุปข้อมูล
เรื่องใกล้ตัวและนำเสนอต่อคนอื่นได้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะย่อย
หลัก
รอง
สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะย่อยที่
2.1.8.สามารถมี
หลักที่ 2 รองทึ่ 2.1
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของ
ทักษะการ Spoken
พูด
Interaction ภาษาอย่างราบรื่น
และเป็นธรรมชาติ
และมีส่วนร่วมอย่าง
มากในการอภิปราย
ในบริบทที่คุ้นเคย

สมรรถนะ
รองที่ 2.2
Spoken
Production

สมรรถนะย่อยที่
2.2.11 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ อย่าง
คล่องแคล่ว และมี
ประสิทธิภาพในการ
สนทนาต่อเนื่องใน
หัวข้อทีห่ ลากหลาย
โดยยกตัวอย่าง
ประกอบแสดงความ
คิดเห็นต่าง สัมพันธ์
กันอย่างชัดเจน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
หลัก
สมรรถนะ สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ 3.1 สมรรถนะย่อยที่
3.1.1 สามารถเข้าใจ ทักษะการอ่าน
3.1.6 สามารถอ่าน
หลักที่ 3 3.1 Overall
3.1 Overall
3.1.2 สามารถ ทักษะการอ่าน
3.1 Overall
3.1.2 สามารถ
ทักษะการอ่าน Overall reading
ทักษะการ reading
บทอ่านที่สั้นๆง่ายๆ
reading
เข้าใจ ประเด็น
reading
เข้าใจประเด็นหลัก
comprehension แบบพึ่งพาตนเองได้
อ่าน
comprehension เป็นเรื่องใกล้ตัวใช้
comprehension หลักข้อเท็จ จริง
comprehension ในบทอ่านที่สนใจ
อย่างมาก เลือก ใช้
ต่างๆ ในเรื่อง
วิชาชีพคำแนะนำ
ภาษาทีพ่ บบ่อยๆ ใน
พจนานุกรมและ
ความสนใจ
ที่ชัดเจนจากฉลาก
ชีวิตประจำวัน
แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ
ส่วนตัว หรือ
หรือคู่มือ สรุป
เมื่อจำเป็น
ความสนใจใน
ประเด็นข้อโต้แย้ง
วิชาชีพได้อย่างดี
สมรรถนะย่อยที่
พอที่จะพูด
3.1.4.สามารถ
เกี่ยวกับเรื่อง
อ่านเร็วๆแล้วระบุ
เหล่านี้ได้ใน
ข้อมูลจากสือ่ ชนิด
ภายหลัง
ต่างๆ
สมรรถนะย่อยที่
3.1.5 สามารถ
อ่านเรื่องราวนว
นิยายง่ายๆ ที่มี
โครงสร้างที่ชัดเจน
เข้าใจประเด็น
สำคัญในจดหมาย
ทางการสั้นๆ ที่
เขียนไว้โดยใช้
พจนานุกรมได้บ้าง

หน้า 34

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
หลัก
สมรรถนะ สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรอง
หลักที่ 4 4.1 Written
4.1.2 เขียนบรรยาย ทักษะการเขียน 4.1 Written
ทักษะการเขียน 4.1 Written
ทักษะการเขียน ที่ 4.1 Written
ทักษะการ Interaction
ประสบการณ์ ความ
Interaction
Interaction
Interaction
เขียน
ใฝ่ฝันความรู้สึกทาง
สมรรถนะรองที่
จดหมายรูปแบบ
4.2 Written
สมรรถนะย่อยที่
Production
มาตรฐาน และ
4.2.3 สามารถ
จดหมาย
เขียนงานขนาด
อิเล็กทรอนิกส์
ยาวเกีย่ วกับ
สมรรถนะย่อยที่
สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ 4.2.2
ประเด็นที่กำลัง
4.2.1 สามารถเขียน
4.2.1 สามารถ
4.2 Written
4.2 Written
4.2 Written
สามารถเขียนและ
ได้รับความสนใจ
เกี่ยวกับชีวิต
เขียนข้อความ
Production
Production
Production
รายงานเกี่ยวกับหัวข้อ
แม้ว่าอาจ
ประจำวันของตนเอง
สั้นๆ เข้าใจง่าย
บรรยายแนวที่
ที่คุ้นเคย ให้น่าติดตาม
ในหัวข้อที่
มีการเปรียบเทียบ
ซับซ้อนใน
คุ้นเคย เช่น
แสดงความคิดเห็นที่
รูปแบบที่ง่าย
ประสบการณ์
แตกต่างกัน
เกินกว่าที่เป็น
หรือเหตุการณ์
สมรรถนะย่อยที่ 4.2.4
จริงและสามารถ
การเดินทาง
เขียนบรรยาย
แก้ไข
และการบรรยาย
ข้อผิดพลาดของ
ประสบการณ์
ความรู้สึก
ตนเองใน
ความใฝ่ฝันความรู้สึก
ระหว่างเขียน
ทางจดหมายรูปแบบ
งานดังกล่าวได้
มาตรฐานและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
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สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 5
เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็น
มนุษย์
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สมรรถนะ
หลักที่ 6
เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และ
การอยู่รว่ มกัน
ในสังคมไทย
และประชาคม
โลกอย่างสันติ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะรองที่ 5.1
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไม่
รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ
ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
และความเสมอภาค

สมรรถนะรองที่ 6.1 รู้
และเข้าใจในสิทธิ และ
เสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น สิทธิชุมชน
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่าง
สันติ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
ย่อย
สมรรถนะย่อยที่ 5.1.1 รู้
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที
และเข้าใจเกี่ยวกับศักดิ์ศรี
10 มีความรู้
10.1 มีความ
ความเป็นมนุษย์ยอมรับความ และความเข้าใจ สามารถในการ
การสร้างเสริม
อภิปรายและสรุป
แตกต่างของบุคคล
และดูแลสุข
ความรู้ ความเข้าใจ
ภาวะ
เกี่ยวกับสุขภาวะ
สมรรถนะย่อยที่
ได้แก่ ทางร่างกาย
5.1.2 รู้และเข้าใจเกีย่ วกับ
จิตใจ ปัญญา และ
ความเสมอภาคและความเท่า
สังคม รวมทั้ง 4 กล
เทียม
ยุทธ์ ในการจัดการ
ได้แก่ การสร้างเสริม
สุขภาวะ การป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ
การดูแลรักษา และ
การฟื้นฟูสุขภาวะ
สมรรถนะย่อยที่6.1.1 รู้
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ 11.1
และเข้าใจในสิทธิ ด้านการรู้ 11. มี
มีความสามารถในการ
สิทธิ การใช้สิทธิ การรักษา ความสามารถใน ออกแบบและจัด
สิทธิ ของตนเอง ผู้อื่น ชุมชน การออกแบบและ กิจกรรม ด้านสุขภาวะ
และการอยู่ร่วมกันในสังคม จัดกิจกรรมการ 4 มิติ ในสถานศึกษา
อย่างสันติ
และชุมชน
สร้างเสริมและ
6.1.2. รู้และเข้าใจในเสรีภาพ ดูแลสุขภาวะใน
ของตนเองในการแสดงออกที่ การจัดการเรียนรู้
ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย
และเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
ย่อย
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่17.1 มี
17. มีทักษะใน ทักษะในการขับร้องเพลง
การจัดกิจกรรม สมรรถนะรองที่
นันทนาการ
17.2 มีทักษะในการเล่น
เครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรองที่
17.3 รู้และเข้าใจในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่18.1 รู้
18. มีทักษะใน และเข้าใจในท่ารำวงใน
การแสดง
เพลงมาตรฐาน
นาฏศิลป์
สมรรถนะรองที่18.2 มี
ทักษะในการปฏิบัติเพลงรำ
วงมาตรฐาน
สมรรถนะรองที่ 18.3 รู้
และเข้าใจในการจัดการ
แสดง
สมรรถนะรองที่ 18.4 มี
ทักษะในการจัดการแสดง

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะ
สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
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สมรรถนะ
หลักที่ 7.
เคารพกฎ
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย

สมรรถนะรองที่ 7.1 รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ
กติกาของสังคม
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย
สมรรถนะรองที่ 7.2
ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
สังคม และข้อบัญญัติ
ชุมชนและสังคมของ
ตนเอง
สมรรถนะรองที่ 7.3
ปฏิบัติตามกฎหมาย

สมรรถนะ
หลักที่ 9. มี
จิตอาสา และ
จิตสาธารณะ

สมรรถนะรองที่ 9.1 รู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการมี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
สมรรถนะรองที่ 9.2
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง
การมีจิตอาสา โดยการ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
สมรรถนะรองที่ 9.3 มี
ความ สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะ
ย่อย

สมรรถนะ
ย่อยที่ 9.1.1
รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
อาสา
สมรรถนะ
ย่อยที่ 9.1.2
รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลักที่
12. มีความพร้อม
ในการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะ
ในด้านที่สำคัญ

สมรรถนะรองที่ 12.1
มีความพร้อมในการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการเกี่ยวกับโรคและ
ภัยสุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม ยาเสพ
ติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต
สมรรถนะรองที่ 13.1
อภิปราย/อธิบายและ
สรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของกีฬา
และ นันทนาการ

สมรรถนะหลักที่
13. มีความรู้
และความเข้าใจ
ในความ
สำคัญของกีฬา
และนันทนาการ

สมรรถนะย่อย

สมรรถนะย่อยที่ 13.1.1
อภิปราย/อธิบายและสรุป
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสำคัญ
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ
นันทนาการ
สมรรถนะย่อยที่ 13.1.2
อภิปราย/อธิบายและสรุป
ความหมาย พร้อม
ยกตัวอย่าง ”การมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 19. มี
ทักษะการใช้
ประยุกต์ใช้
ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

สมรรถนะรองที่19.1 รู้
และเข้าใจในหลักทาง
สุนทรียศาสตร์ในงาน
ทัศนศิลป์
สมรรถนะรองที่19.2
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ
สมรรถนะรองที่19.3
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้หลักการ
จัดองค์ประกอบศิลป์

สมรรถนะย่อยที่19.2.1 รู้
และเข้าใจหลักการทางทัศน
ธาตุ
สมรรถนะย่อยที่19.2.2
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการทางทัศนธาตุ
สมรรถนะย่อยที่ 19.3.1 รู้
และเข้าใจหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
สมรรถนะย่อยที่ 19.3.2
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

ความสามารถโดยรวมของ
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถน
ะหลัก

สมรร
ถนะ
รอง

สมรรถนะ
ย่อย
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลักที่
14. มี
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู้
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สมรรถนะรองที่ 14.1
มีความ
สามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน
สมรรถนะรองที14.2 มี
ความสามารถในการ
ปรับใช้ ”การมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 20.
อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการ
อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะรองที่
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมรรถนะรองที่
20.2. อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

หน้า 38

สมรรถนะย่อยที่ 20.1. บอกแนวคิดและ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมรรถนะย่อยที่ 20.2. บอกสถานที่ตั้ง ของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
หรือพี้นที่ใกล้เคียงได้
สมรรถนะย่อยที่20.3. สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
ตำรา งานวิจัย เครื่องมือ แหล่งเรียนรู้ และการ
ลงพื้นที่ชุมชนได้อย่างหลากหลาย
สมรรถนะย่อยที่20.4. อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริได้
สมรรถนะย่อยที่ 20.5. บอก และอธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการตั้งโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมรรถนะย่อยที่ 20.6. อธิบายหลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได้
สมรรถนะย่อยที่ 20.7. เชื่อมโยงหลักการทรง
งาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนได้
สมรรถนะย่อยที่ 20.8. สืบค้นตัวอย่างการ
ดำเนินชีวิตตามหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ สมรรถนะ
รอง
ย่อย

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 15.
อธิบายแนวคิดของ
ทักษะในศตวรรษที่
21 และแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs ได้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
สมรรถนะรองที่
15.1. ศึกษา
แนวคิด ของ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
สมรรถนะรองที่
15.2. ศึกษา
แนวคิดของ
ทักษะ 5Cs
ประจำวันได้
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สมรรถนะย่อยที่ 15.1. 1. บอก
แนวคิด ของทักษะในศตวรรษที่ 21
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 15.1. 2. ยกตัวอย่าง
การนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใน
ชีวิต
ประจำวันได้
สมรรถนะย่อยที่ 15.2.1 บอกแนวคิด
ของแนวคิดของทักษะ 5Cs ได้
สมรรถนะย่อยที่ 15.2.2. ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ 5Cs ไปใช้ในชีวิต
สมรรถนะหลักที่16. สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่ 16.1.1 บูรณาการ
พัฒนาทักษะที่สำคัญ 16.1 เรียนรู้
การนำแนวคิดจากทฤษฎีทกั ษะใน
ตามแนวคิดทฤษฎี และพัฒนา
ศตวรรษที่ 21 และทักษะ 5Cs มา
ทักษะในศตวรรษที่ ทักษะที่สำคัญ พัฒนาประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อการ
21 และทักษะ5Cs ตามแนวคิด
ดำเนินชีวิต และการทำงานอย่างมี
เพื่อการดำเนินชีวิต ทฤษฎีทักษะใน คุณภาพ
และการทำงานอย่าง ศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs
มีคุณภาพ

สมรรถนะหลัก

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะรองที่ 21.1 ศึกษาหลักการทรงงาน หลัก
21. ประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ
หลักการทรงงาน
ยั่งยืน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวันได้

สมรรถนะหลักที่
22.สามารถ
วิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงาน
และโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ
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สมรรถนะรองที่ 22.1 รู้ เข้าใจ และอธิบาย
ความหมาย ที่มา การจัดทำ การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะรองที่ 22.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและ
โครงการ ด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และสถานศึกษา
สมรรถนะรองที่ 22.3 สามารถจัดทำแผนงานและ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน แบบมีส่วนรวม
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรองที่ 22.4 สามารถติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน
สมรรถนะรองที่ 22.5 สามารถจัดทำรายงานการ
ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถ
นะย่อย

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะย่อย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของ
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถ สมรร สมรรถนะ
นะหลัก ถนะ
ย่อย
รอง
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รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1.ทักษะการพูดและ 1.พลเมืองที่เข้มแข็ง
การฟังภาษาอังกฤษ
2. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถ
หลัก
รอง
นะย่อย

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่ 23. สามารถคิด
แบบวิจารณญาณแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์
สมรรถนะหลักที่ 24.สามารถ
วิเคราะห์ นโยบายยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ ลงสู่การ
ปฏิบัติ
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1. การใช้
1.ทักษะในศตวรรษที่
ภาษาอังกฤษเพื่อ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
การสื่อสาร
2. การคิดเชิง
เหตุผล

สมรรถนะรอง

สมรรถ
นะย่อย

ความสามารถโดยรวมของ
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถ สมรรถ สมรรถนะ
นะหลัก นะรอง
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 23.1 สามารถคิดวิเคราะห์

สมรรถนะรองที่ 24.1 รู้ เข้าใจ และอธิบาย
ความหมาย ที่มา การจัดทำ การใช้และการ
ติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1.ภาษาอังกฤษเพื่อ 1.ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
ท้องถิ่น
2 การสร้างและดูแล 2. สุนทรียะ
สุขภาวะ

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
-
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป
วิชา ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ (English Speaking and Listening Skills)
รหัส
0001104

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 1
ทักษะ
การฟัง

คำอธิบายรายวิชา
พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
(เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย
โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟั ง
อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
1.1 Overall
listening
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
1.1.1 สามารถ
เข้าใจสิ่งที่ผู้พูด
พูดเพื่อตอบ
สนองความ
ต้องการทันที ใน
กรณีที่ผู้พูดพูด
อย่างช้าๆ และ
ชัดเจน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
1. can understand
phrases and the
highest frequency
vocabulary related
to areas of most
immediate
personal relevance
2. can catch the
main point in short,
clear, simple
messages and
announcements

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะ
การฟัง
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

หน้า 41

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ A2+
อ้างอิงตามกรอบ
CEFR
โดยประมาณ
2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของการ
ปฏิบัติและ
ชิ้นงานร้อยละ
80 ขึ้นไป
3. มีระดับ
ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

ขอบเขตเนื้อหา
basic personal and family
information
shopping, local geography,
employment ,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, Adjectives,
personality, description,

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70 ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาท สมมติ
อภิปราย ฝึกปฏิบัตกิ ับ
สถานการณ์จริงการเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation–based
learning)
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

-Workbook/text
book
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
-Online
- Educational
Apps.

1. การประเมินผลจาก
การฝึกปฏิบัติ
2. การประเมินผลจาก
แบบ ทดสอบ
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)
1.กำกับติดตามการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วยโปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความสมรรถนะ จะ
มีการให้คำปรึกษาและศึกษา
เพิ่มเติม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)
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Feeling, 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,
Invitations, Present
continuous for arrangements,
Obligations and necessity,
Describing places, Describing
past experiences and
storytelling, โครงสร้างไวยากรณ์,
Present simple, Past Simple,
Future Simple, Basic
conjunctions, Modals, Present
Perfect
Gerund and infinitive,
Prepositions

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

หน้า 42
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สมรรถนะ
รองที่ 2.1
Spoken
Interaction
สมรรถนะย่อย
ที่ 2.1.1
สามารถสนทนา
กับเพื่อน ถามตอบคำ ถามง่ายๆ
เกี่ยว กับหัวข้อที่
คุ้นเคย
สมรรถนะย่อย
ที่2.2.2
สามารถถามและ
ตอบคำถามง่าย ๆ
เกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ในอดีต
สมรรถนะ
รองที่ 2.2
Spoken
Production
สมรรถนะย่อยที่
2.2.1 สามารถ
บรรยายถึง
สถานที่ที่ชอบ

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
Spoken
Interaction
1. can
communicate in
simple and routine
tasks requiring a
simple and direct
exchange of
information on
familiar topics and
activities.
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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
พูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ของรายวิชา
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ A2+
อ้างอิงตามกรอบ
CEFR
โดยประมาณ
2,500-2,750 คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษา
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

ขอบเขตเนื้อหา
- family, hobbies, work, travel
and current events
Vocabulary, Activities
Education, Entertainment,
Adjectives for describing
things, feelings , Travel and
services, Lifestyles,
Functions/notions, Describing
places Describing past,
experiences and storytelling,
Talking about films and
books, โครงสร้างไวยากรณ์, Whand Yes/No Questions in
present

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70
ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาทสมมติ
อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกบั สถานการณ์จริง
การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – based
learning)
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ/2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)
1.กำกับติดตามการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วยโปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่ผ่านการ
ประเมินความสมรรถนะ จะ
มีการให้คำปรึกษาและศึกษา
เพิ่มเติม

วิชา พลเมืองที่เข้มแข็ง (Potency Citizenship)
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สมรรถนะ
หลักที่ 5
เคารพ
ศักดิ์ศรี
ความเป็น
มนุษย์

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทย
ในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

หน้า 44

สมรรถนะรองที่
5.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตก- ต่างโดยไม่
รังเกียจ กีดกัน
เลือกปฏิบัติใน
เรื่อง เพศ ความคิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม
ชาติ-กำเนิด
ร่างกาย
สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมและความ
เสมอภาค

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ในประเด็น
ความแตกต่างด้าน
เพศ ความคิดเห็น
ศาสนาและวัฒนธรรม
ชาติกำเนิด ร่างกาย
สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้

1. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อยู่ในระดับดี
2. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลก
อย่างสันติอยู่ในระดับดี

2. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมกันในสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมาย
และปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคลได้
2. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมได้เกณฑ์การผ่าน

1. อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. ความหมายของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. การปฏิบัติตนในการ
ยอมรับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ในประเด็นความ
แตกต่างด้านเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด
ร่างกาย สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คู่มือพลเมือง
ที่เข้มแข็งของ
กกต.
3. เวทีชุมชน
(ห้องเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชนภายนอก)

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์และ
ออกแบบการปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่ มกันใน
สังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติ เคารพกฎ
กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน
หรือชุมชน
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สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะย่อยที่ 5.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
สมรรถนะย่อยที่
5.1.2 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
สมรรถนะรองที่ 1.2 แสดงออกถึง
ความเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดย
ไม่รังเกียจ กีดกัน เลือกปฏิบัติในเรื่อง
เพศ ความคิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด ร่างกาย
สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม
และความเสมอภาค
1.2.1 แสดงออกถึงความเคารพและ
ยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ยอมรับความแตกต่างของบุคคล
1.2.2 แสดงออกถึงความเคารพและ
ยอมรับความเสมอภาค
1.3 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรมคืออดทนและยอมรับความ
แตกต่างในความเป็นมนุษย์
1.4 ปฏิบัติตามหลักขันติธรรมคือ
อดทนและยอมรับความแตกต่างใน
ความเป็นมนุษย์

1. สามารถปฏิบัติตนในการเคารพ
และยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในประเด็นความแตกต่างด้านเพศ
ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม
ชาติกำเนิด ร่างกาย สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้
2. สามารถปฏิบัติตนในการเคารพ
และยอมรับความเสมอภาคตาม
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ และการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นได้
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรมในด้านความ
อดทนและยอมรับความแตกต่างใน
ด้านเพศ ความคิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด ร่างกาย
สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยความเมตตา กรุณา และการให้
อภัยได้
1. สามารถปฏิบัติตามหลักขันติธรรม
ในด้านความอดทนและยอม รับความ
แตกต่างใน ด้านเพศ ความคิดเห็น
ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติกำเนิด
ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐ- กิจ
และสังคมได้ด้วยความเมตตา กรุณา
และการให้อภัยได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

3. การถูกตักเตือน
จากการปฏิบัติตน
ที่แสดงออกถึงการ
ไม่เคารพกฎ กติกา
ของสังคมและ
กฎหมายไม่เกิน 1
ครั้ง
4. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการมี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดับดี
5. มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
1. อธิบายเนื้อหา
ให้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. ไม่ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม่
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
เกณฑ์การผ่าน
1. ไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการไม่
เคารพและยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรม
เกณฑ์การผ่าน
1. ปฏิบัติตนตาม
หลักขันติธรรม
เกณฑ์การผ่าน
1. ไม่มีข้อร้องเรียน
ในการปฏิบัติตนที่
ขัดต่อหลักขันติ
ธรรม

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

3. ความหมายของความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียม
4. ความสำคัญของหลัก
สิทธิมนุษยชน
5. หลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
1. หลักขันติธรรม
2. ความหมายของความ
เมตตา กรุณา และการให้
อภัย
3. ความสำคัญของความ
เมตตา กรุณา และการให้
อภัย
4. การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงหลักขันติ
ธรรมในด้านความอดทน
และยอมรับความแตกต่าง
ใน ด้านเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติกำเนิด
ร่างกาย สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ด้วย
ความเมตตา กรุณา และ
การให้อภัย

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
4. การเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (Case –
based
learning)
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning)

สื่อและ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่าง
สันติ เคารพกฎ
กติกาของสังคม
และกฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
- โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกัน
หาแนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการ
พัฒนา
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 6
เคารพ
สิทธิ
เสรีภาพ
และการ
อยู่ร่วมกัน
ใน
สังคมไทย
และ
ประชาคม
โลกอย่าง
สันติ

สมรรถนะรองที่ 6.1 รู้และเข้าใจ
ในสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และ ผู้อื่นสิทธิชุมชน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ
สมรรถนะย่อยที่
6.1.1 รู้และเข้าใจในสิทธิ ด้าน
การรู้สิทธิ การใช้สิทธิ การ
รักษาสิทธิ ของตนเอง ผู้อื่น
ชุมชน และการอยู่รว่ มกันใน
สังคมอย่างสันติ
6.1.2. รู้และเข้าใจในเสรีภาพ
ของตนเองในการแสดงออกที่
ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย
และเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น
2.2 ยอมรับและปกป้องสิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง ผู้อื่น
และสิทธิชุมชน
2.2.1 แสดงออกถึงการยอมรับ
สิทธิและเสรีภาพของตนเอง
ผู้อื่น และสิทธิชุมชน
2.2.2 แสดงออกถึงการ
ปกป้องสิทธิของตนเอง ผู้อื่น
และชุมชน

1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับสิทธิด้าน
การรู้สิทธิ การใช้
สิทธิ การรักษาสิทธิ
ของตนเอง ผู้อื่น
และชุมชน ได้
2. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับเสรีภาพ
ของตนเองในการ
แสดงออกที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ
กฎหมาย และเป็น
การละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่นได้
1. สามารถปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ยอมรับสิทธิและ
เสรีภาพของตนเอง
ของผู้อื่นและของ
ชุมชนได้
2. สามารถปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ปกป้องสิทธิของ
ตนเอง ของผู้อื่น
และของชุมชนได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. ไม่
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ
แสดงออกถึง ของตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และการ
การละเมิด อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติได้
สิทธิและ 2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับเสรีภาพ
เสรีภาพของ ของตนเอง ของผู้อื่น และการอยู่
ผู้อื่น และ ร่วมกันในสังคมอย่างสันติได้เกณฑ์
สิทธิชุมชน การผ่าน
2. วิเคราะห์ 1. อธิบายเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และการอยู่
และ
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติได้
ออกแบบ
แนวทางการ ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ปกป้องสิทธิ 2. อธิบายเกี่ยวกับเสรีภาพของ
ของตนเอง ตนเอง ของผู้อื่น และการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติได้
ผู้อื่น และ
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ชุมชน
1. วิธีการปกป้องสิทธิของตนเอง
เกณฑ์การ
ผู้อื่น และชุมชน
ประเมิน
1. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
และสิทธิชุมชน
2. วิเคราะห์และออกแบบแนว
ทางการปกป้องสิทธิของตนเอง
ผู้อื่น และชุมชน อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

เนื้อหา
1. ความหมาย
ของสิทธิและ
เสรีภาพ
2. การรู้สิทธิ
การใช้สิทธิ
และการรักษา
สิทธิ ของ
ตนเอง ผู้อื่น
และชุมชน
3. การใช้
เสรีภาพที่ไม่
ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น และ
ชุมชน
4. แนวทางการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
1. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning)
6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended learning

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คู่มือ
พลเมืองที่
เข้มแข็ง
ของ กกต.
3. เวที
ชุมชน
(ห้องเรียน
โรงเรียน
หรือชุมชน
ภายนอก)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์และออกแบบ
การปฏิบัติตนทีแ่ สดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ
เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ
1.2 การปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ
เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือสะท้อน
ผลงานของผู้เรียนคนอื่น
ใน
การศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน และ
ร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน
- ผู้สอนสะท้อนผลผู้เรียน
ในการศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน และ
ร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะ
หลักที่ 7.
เคารพกฎ
กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย

สมรรถนะรองที่
7.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ
กติกาของสังคม
ข้อบัญญัติ และ
กฎหมาย
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สมรรถนะรองที่
7.2 ปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของ
สังคม และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเอง
สมรรถนะรองที่
7.3 ปฏิบัติตาม
กฎหมาย

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1. สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับ
กฎ กติกา และ
ข้อบัญญัติชุมชน
และสังคมของ
ตนเอง และ
กฎหมายได้
1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเองได้
1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
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สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎ
กติกา และข้อบัญญัติชุมชนและ
สังคมของตนเอง และกฎหมาย
ได้เกณฑ์การประเมิน
อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1. แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม
กฎ กติกา และข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน
1. ไม่ถูกตักเตือนหรือลงโทษ
จากการปฏิบัติที่ผิดกฎ กติกา
และข้อบัญญัติ ชุมชนและสังคม
1. แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม
กฎ หมายอย่างน้อย4ประเด็น
ดังนี้
1.1กฎหมายสิทธิเด็ก
1.2 กฎหมายจราจร
1.3 กฎหมายคอมพิวเตอร์
1.4 กฎหมายลิขสิทธิ์ เกณฑ์การ
ประเมิน
1. ไม่ถูกตักเตือนหรือลงโทษ
จากการปฏิบัติที่ผิดกฎ หมาย

เนื้อหา

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. ความหมาย
ความสำคัญของกฎ
กติกา ข้อบัญญัติ
และกฎหมาย
2. วิธีการและ
ขั้นตอนการกำหนด
กฎ กติกา และ
ข้อบัญญัติในสังคม
ของตนเอง เพื่อใช้
ปฏิบัติร่วมกัน

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
– based learning)
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation –
based learning)
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
7. การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คู่มือ
พลเมืองที่
เข้มแข็งของ
กกต.
3. เวทีชุมชน
(ห้องเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน
ภายนอก)

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
)

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์และออกแบบ
การปฏิบัติตนทีแ่ สดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิต สำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ
1.2 การปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่รว่ มกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของสังคมและกฎหมาย
มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือสะท้อน
ผลงานของผู้เรียนคนอื่น
ในการศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน และ
ร่วมกันหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน
- ผู้สอนสะท้อนผลผู้เรียน
ในการศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือชุมชน และ
ร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 9.
มีจิตอาสา
และจิต
สาธารณะ

สมรรถนะรองที่
9.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ
สมรรถนะย่อยที่
9.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตอาสา
9.1.2 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ
สมรรถนะรองที่
9.2 ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
มีจิตอาสา โดย
การช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
สมรรถนะรองที่
9.3 มีความ
สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อ
แสดงออกถึงการ
มีจิตสาธารณะ

1. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกับความหมาย
ความสำคัญ และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
อาสาได้
2. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกับความหมาย
ความสำคัญ และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะได้
1. การแสดงออกถึง
ความสนใจและ
เสนอตนเอง ในการ
ช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ชุมชน และสังคม
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญ จิตอาสาได้
2. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญ จิตสาธารณะ
ได้
3. อธิบายแนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะได้
4. อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
1. แสดงออกถึงความ
สนใจและเสนอตนเอง ใน
การช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น ชุมชน
และสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
เกณฑ์การประเมิน
2. จัดหรือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมจิต
อาสา หรือจิตสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ครั้ง

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. ความหมายและ
ความสำคัญ จิตอาสา
2. ความหมายและ
ความสำคัญ จิต
สาธารณะ
3. คุณลักษณะของผู้มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
4. คุณธรรมพื้นฐานของ
ผู้มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ
5. แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation –
based learning)
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
1. วิธีการจัดทำ
(Cooperative learning)
โครงการ/กิจกรรม จิต 7. การเรียนรู้แบบประสม
อาสา หรือจิตสาธารณะ ประสาน (Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คู่มือพลเมืองที่
เข้มแข็งของ กกต.
3. เวทีชุมชน
(ห้องเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชนภายนอก)

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์และออกแบบ
การปฏิบัติตนทีแ่ สดงออกถึง
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ
เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ
1.2 การปฏิบัติตนที่แสดงออก
ถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ
เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีจิต
อาสา และจิตสาธารณะ

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

- ให้ผู้เรียนสะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นคว้า การ
ปัญหา การนำเสนอ
โครงการ ที่พบในชั้น
เรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน และร่วมกันหา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน
หรือชุมชน
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ ที่พบ
ในชั้นเรียน โรงเรียน
หรือชุมชน และร่วมกัน
หา
แนวทางการแก้ปัญหา
ในชั้นเรียน โรงเรียน
หรือชุมชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนา
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สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

9.3.1
ปกป้อง คุ้มครอง
ดูแลประโยชน์
และความเป็น
ธรรมของสังคม
9.3.2
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงานรัฐ
เอกชน และ
ประชาสังคม ทั้ง
ในระดับชุมชน
ท้องถิ่น สังคม
และประเทศ

1. สามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดกิจกรรม/
โครงงาน ที่แสดงถึง
การมีจิตสาธารณะ ใน
การปกป้อง คุ้มครอง
ดูแลประโยชน์ และ
ความเป็นธรรมของ
สังคมได้
2. สามารถ
วิเคราะห์ และ
ออกแบบ ในการ
ติดตาม และตรวจสอบ
การทำงานของ
หน่วยงานรัฐ เอกชน
และประชาสังคม ทั้ง
ในระดับชุมชน ท้องถิ่น
สังคม และประเทศ ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. วิเคราะห์
ออกแบบ และ
จัดกิจกรรม/
โครงงาน ที่แสดง
ถึงการมีจิต
สาธารณะ ใน
การปกป้อง
คุ้มครอง ดูแล
ประโยชน์ และ
ความเป็นธรรม
ของสังคมได้
เกณฑ์การ
ประเมิน
ประเมินผล
การวิเคราะห์
ออกแบบ หรือ
จัดกิจกรรม/
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)
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วิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Usage for Communication)
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รหัส

0001105

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 1
ทักษะการ
ฟัง

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจข้อมูลที่ได้จากการฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา การสนทนา คำบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน สนทนาจากหั วข้อที่คุ้นเคย
และสนใจ ให้คำแนะนำ ให้เหตุผล และกล่าวร้องทุกข์ได้ สนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้ แย้งและให้เหตุผล
นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และจับประเด็นอย่างรวดเร็วและระบุข้อมูลจากสิ่ง ที่อ่าน เขียนรายงาน
ในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน
เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
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สมรรถนะรองที่
1.1 overall
listening
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
1.1.2 สามารถ
เข้าใจประเด็น
หลัก คำพูดหรือ
ถ้อยคำที่เป็น
มาตรฐาน
เกี่ยวกับเรื่องราว
ในชีวิตประจำวัน
ที่คุ้นเคย อาจจะ
ขอฟังซ้ำเพื่อ
ความ
ชัดเจน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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
programs on
current affairs or
topics of personal
or professional
interest when the
delivery is
relatively slow and
clear.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
ฟังร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

1. รู้และ
เลือกใช้คำศัพท์
ตามระดับ B1
อ้างอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ
2,750-3,250
คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัตด้าน
ภาษาร้อยละ
80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)
ขอบเขตเนื้อหา
work, school, leisure, professional interest, Education,
professional interest, news, TV programs, current affairs ,
Vocabulary, Adjectives for describing, things, feelings ,
Education Entertainment, Travel and services, Lifestyles,
Adjectives for describing things, feelings Functions/notions.,
Describing places Describing, past experiences and storytelling,
Talking about films and books, Expressing opinions, Expressing
agreement/ disagreement, โครงสร้างไวยากรณ์, Wh- and Yes/No
Questions in present /past Complex question tags, Past
continuous, Used to, Would expressing habit in the past, Past
perfect, Future time, Future continuous, Present perfect,
Present perfect continuous, Conditionals, Zero and first
conditional, Modals: Possibility, Modals: Obligation &
Necessity, Modals: Past, Collocation of adjectives, Adverbial
phrases of time, place and frequency including word order,
Second and third conditional, Phrasal Verbs, Extended
phrasal verbs, Passives, Reported speech , Modals: Possibility
Modals: Obligation & Necessity, Modals: Past

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน ร้อยละ 70
แสดงบทบาทสมมติ
อภิปราย ฝึกปฏิบัติ
กับสถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning) การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning) การ
เรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning) การเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 30

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook
/text book
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การ
ประเมินผล
จากการฝึก
ปฎิบัติ
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ
3. CEFR
Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport
5. การ
ประเมินเพื่อน
เชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 2
ทักษะการ
พูด

สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)
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สมรรถนะรองที่ 2.1
Spoken Interaction
สมรรถนะย่อยที่ 2.1.3
สามารถเริ่มสนทนา ดำเนิน
การสนทนา และจบการ
สนทนาง่ายๆ ในหัวข้อที่
คุ้นเคยหรือสนใจสมรรถนะ
รองที่ 2.1.4 สามารถ
แสดงออกและโต้ตอบต่อ
ความรู้สึก และทัศนคติ เช่น
ความประหลาดใจ
ความสุข ความเศร้าความ
สนใจและไม่สนใจสมรรถนะ
รองที่ 2.2. Spoken
Production
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.4
สามารถบรรยายเรื่องที่
คุ้นเคยตามความสนใจอย่าง
หลากหลาย
สมรรถนะย่อยที่ 2.2.5
สามารถเล่ารายละเอียด
เกี่ยวกับประสบการณ์
ความรู้สึกของตนเอง

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย

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, of
personal interest or
pertinent to everyday
life.
Spoken Production
3. can deal with most
situations likely to arise
whilst travelling in an
area where the language
is spoken.
4.can enter unprepared
into conversation on
topics that are familiar, of
personal interest or
pertinent to everyday life

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
พูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยา
ลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. รู้และ
เลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B1
อ้างอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ
2,750-3,250
คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้าน
ภาษาร้อยละ
80
3. ผ่านการ
ประเมินผล
สัมฤทธ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)

Collocation of adjectives, Adverbial phrases of
time, place and frequency including word orderม
ขอบเขตเนื้อหาEducation, professional interest,
news, TV programs, current affairs
- family, hobbies, work, travel and current events
Vocabulary, Activities] Entertainment, Adjectives
for describing things, feelings Travel and services,
Lifestyles
Functions/notions, Describing places, Describing
past experiences and storytelling, Talking about
films and books, Expressing opinions, Expressing
agreement/ disagreementม โครงสร้างไวยากรณ์, Whand Yes/No Questions in presen/past, Complex
question tags, Past continuous, Used to, Would
expressing habit in the past, Past perfect, Future
time, Future continuous, Present perfect, Present
perfect continuous, Conditionals, Zero and first
conditional, Second and third conditional, Phrasal
Verbs, Extended phrasal verbs, Passives, Reported
speech , Modals: Possibility , Modals: Obligation &
Necessity, Modals: Past, Collocation of adjectives,
Adverbial phrases of time, place and frequency
including word order

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อยละ
70 ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาท
สมมติ อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกบั
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation –
based learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning) การ
เรียนรู้แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning) การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

Workbook/
text book
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
1. การ
ประเมินผล
จากการฝึก
ปฎิบัติ
2. การ
ประเมินผล
จาก
แบบทดสอบ
3. CEFR
Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport
5. การ
ประเมิน
เพื่อนเชิง
บวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

สมรรถนะ สมรรถนะรองที่ 3.1
หลักที่ 3 overall reading
ทักษะการ comprehension
อ่าน
สมรรถนะย่อยที่ 3.1.2
สามารถเข้าใจประเด็น
หลักข้อเท็จจริงต่างๆใน
เรื่องความสนใจส่วนตัว
หรือความสนใจใน
วิชาชีพได้อย่างดี
พอที่จะพูดเกีย่ วกับ
เรื่องเหล่านี้ได้
ในภายหลัง
สมรรถนะ สมรรถนะรองที่ 4.2
หลักที่ 4 Written Production
ทักษะการ สมรรถนะย่อยที่ 4.2.1
เขียน
สามารถเขียนข้อความ
สั้น ๆ เข้าใจง่าย ใน
หัวข้อที่คุ้นเคย
เช่น ประสบการณ์
หรือเหตุการณ์
การเดินทาง และการ
บรรยายความรู้สึก

. can understand
texts that consist
mainly of high
frequency every
day or job-related
language.
2. can understand
the description of
events, feelings
and wishes in
personal letters

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
อ่านร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์
ตามระดับ B1 อ้างอิงตาม
กรอบ CEFRโดยประมาณ
2,750-3,250 คำ
2. ผ่านการประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษาร้อยละ
80
3. ผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ขอบเขตเนื้อหา, Texts
about jobs, personal
letters, feelings and
wishes, Texts about
education, description
of events,

1.can write
personal letters
describing
experiences and
impressions.
2.can write
straightforward
connected text on
topics, which are
familiar, or of
personal interest.

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
เขียนร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์
ตามระดับ B1 อ้างอิงตาม
กรอบ CEFRโดยประมาณ
2,750-3,250 คำ
2. ผ่านการประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษาร้อยละ
80
2. ผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ขอบเขตเนื้อหา
personal letter,
events, experiences
and impression,
dreams and hopes,
describing current
affairs, and personal
interest.

สมรรถนะ
หลัก

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70 ยกตัวอย่าง แสดง
บทบาทสมมติ อภิปราย ฝึก
ปฏิบัติกับสถานการณ์จริง การ
เรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation–based learning)
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning) การ
เรียนรู้แบบประสมประสาน
(Blended learning) การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 30
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70 ยกตัวอย่าง แสดง
บทบาทสมมติ อภิปราย ฝึก
ปฏิบัติกับสถานการณ์จริง การ
เรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based learning)
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning) การ
เรียนรู้แบบประสมประสาน
(Blended learning) การ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัติ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัติ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมินเพื่อน
เชิงบวก

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ Social
network
2.ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ให้คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ Social
network
2.ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ให้คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม

วิชา การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ (Health Promotion and Care)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0003109

คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 10
มีความรู้
และความ
เข้าใจการ
สร้างเสริม
และดูแล
สุขภาวะ

สมรรถนะรองที
10.1 มีความ
สามารถในการ
อภิปรายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุข
ภาวะได้แก่ ทาง
ร่างกาย จิตใจ
ปัญญา และสังคม
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์
ในการจัดการ
ได้แก่ การสร้าง
เสริมสุขภาวะ
การป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ
การดูแลรักษา
และการฟื้นฟูสุข
ภาวะ

1. อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ
ในภาพรวม
2. อภิปราย/อธิบาย
และสรุปความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1.อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้
ความเข้าใจ
การสร้าง
เสริมและ
ดูแลสุขภาวะ
ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. อภิปราย/อธิบายและ
สรุปความรู้ ความเข้าใจรู้
เกี่ยวกับสุขภาวะอย่าง
เป็นระบบและสรุปความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สามารถเลือกแนวทาง
ที่เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมป้องกัน สร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. ระบุแนวทางเกีย่ วกับสุข
- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง
ภาวะอย่างเป็นระบบและ
- กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับโรค กรณี ต ั ว อย่ า งด้ า นก า ร
และภัยสุขภาพที่สำคัญของ ป้องกันสร้างเสริม และดูแล
เด็กและเยาวชน
สุขภาวะ
2. ศึกษาแนวทางที่
- ศึกษา สังเคราะห์แนวคิด/
เหมาะสมในการมีพฤติกรรม วิธีการเกี่ยวกับโรค และภัย
ป้องกัน สร้างเสริมและดูแล สุขภาพที่สำคัญของเด็กและ
สุขภาพ
เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
3. วิเคราะห์และนำเสนอ
การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
แนวทางเกี่ยวกับโรค และภัย โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์
สุขภาพที่สำคัญของเด็กและ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต
เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
- แนวทาง/วิธีการที่
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เหมาะสมในการมีพฤติกรรม
และเอดส์ สภาวะอ้วน และ ป้องกัน สร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ
สุขภาพจิต

1. สื่อบุคคล
2. กรณีศึกษา
3. โรงเรียน
4. ชุมชน
5. สถานการณ์จริง
6. ศึกษาดูงาน
7. คลิปวิดีโอ
1. ศึกษา สังเกต ในสภาพจริง
แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต
2. ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
Research-based Learning
and Community-based
Learning ในการศึกษาวิจยั
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
การป้องกัน สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม
เรื่อง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบและการ
ทำงานเป็นทีม

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
สมรรถนะ
สมรรถนะรองที่ 11.1 1.ความ
หลักที่ 11. มี มีความสามารถในการ สามารถในการ
ความสามารถ ออกแบบและจัด
ออก แบบและ
กิจกรรม ด้านสุขภาวะ จัดกิจกรรม
ในการ
ออกแบบและ 4 มิติ ในสถานศึกษา ด้านสุขภาวะ
4 มิติ ในสถาน
และชุมชน
จัดกิจกรรม
ศึกษาและ
การสร้าง
ชุมชน
เสริมและ
ดูแลสุขภาวะ
ในการจัดการ
เรียนรู้
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

1.มีความ สามารถในการ
ออก แบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ใน
สถานศึกษาและชุมชน ได้
ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

1. การออกแบบเรื่อง และจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ 4 มิติ เหมาะสมต่อ
ตนเองและท้องถิ่น/ชุมชน
อย่างสร้างสรรค์ ได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. วิเคราะห์และออกแบบ
แนวทางจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านสุขภาวะ 4
มิติ เหมาะสมต่อตนเอง
และท้องถิ่น/ชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์
2. วิเคราะห์/สังเคราะห์
และออกแบบแนวทางจัด
กิจกรรมการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน
อย่างสร้างสรรค์

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน PBL
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
Project-based Learning
- จัดทำแผนพัฒนาสุขภาวะของ
ตนเอง (Individual Heathy
Plan : IHP)
- จัดทำแผนพัฒนาสุขภาวะของ
ท้องถิ่น/ชุมชน (Community
Heathy Plan : CHP)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. สื่อบุคคล
2. กรณีศึกษา
3. โรงเรียน
4. ชุมชน
5. สถานการณ์
จริง
6. ศึกษาดูงาน
7. คลิปวิดีโอ

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงานที่
แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงานเป็น
ทีม

วิธีการ
สะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion
การสนทนา
เพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะ
หลักที่
12. มี
ความ
พร้อมใน
การสร้าง
เสริมและ
ดูแลสุข
ภาวะ ใน
ด้านที่
สำคัญ

สมรรถนะรองที่ 12.1
มีความพร้อม ในการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการเกี่ยว กับ โรค
และภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1.ความพร้อม
ในการป้องกัน
และเข้าถึง
บริการเกี่ยว
กับ โรคและ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

1.อภิปราย/อธิบาย
ความพร้อมในการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ
ในด้านที่สำคัญต่อการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการ เกีย่ วกับโรค
และภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม ยาเสพ
ติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต ถูกต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

1.อภิปราย/อธิบายการ
สร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ที่สำคัญต่อการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการ เกีย่ วกับโรค
และภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต ถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. ความสำคัญของความพร้อม
ในการป้องกันและเข้าถึง
บริการเกี่ยวกับโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของเด็กและ
เยาวชน
2. การป้องกันและเข้าถึง
บริการ เกีย่ วกับโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

- กิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง
- กิจกรรมศึกษา วิเคราะห์
กรณีตัวอย่างด้านการ
ป้องกัน สร้างเสริม และ
ดูแลสุขภาวะ
- ศึกษา สังเคราะห์
แนวคิด/วิธกี ารเกีย่ วกับโรค
และภัยสุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม
ยาเสพติด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และเอดส์
สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. สื่อบุคคล
2. กรณีศึกษา
3. โรงเรียน
4. ชุมชน
5. สถานการณ์
จริง
6. ศึกษาดูงาน
7. คลิปวิดีโอ

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม
เรื่อง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของ
งานที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบและ
การทำงานเป็นทีม

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน้า 56

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 13.
มีความรู้
และความ
เข้าใจใน
ความสำคัญ
ของกีฬา
และ
นันทนาการ

สมรรถนะรองที่
13.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ
สมรรถนะย่อยที่
13.1.1 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ
นันทนาการ
สมรรถนะย่อยที่
13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความหมาย
พร้อมยกตัวอย่าง
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย)

1. ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสำคัญ
ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ
นันทนาการ
2.อภิปราย/อธิบาย
และสรุป ความหมาย
พร้อมยกตัวอย่าง ”
การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1.อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท
กีฬาและ
นันทนาการ
ได้ถูกต้องไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ
นันทนาการ ได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
2.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความหมาย
พร้อม
ยกตัวอย่าง ”
การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย) ได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1.ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ความสำคัญของกีฬาและ
นันทนาการ
ความสำคัญ ทฤษฏี กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ นันทนาการ
รวมถึงตัวอย่าง ”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1.ศึกษา สังเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับความสำคัญของ
กีฬาและ นันทนาการ
ความสำคัญ ทฤษฏี
กระบวนการประเภท กีฬา
และ นันทนาการ
รวมถึงตัวอย่าง ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. สื่อบุคคล
2. กรณีศึกษา
3. โรงเรียน
4. ชุมชน
5. สถานการณ์จริง
6. ศึกษาดูงาน
7. คลิปวิดีโอ

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม
เรื่อง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบและการ
ทำงานเป็นทีม

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 14. มี
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรองที่
14.1 มี
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษา
และชุมชน
สมรรถนะรองที
14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การ
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

1.ความสามารถในการ
ออกแบบและจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน
2. ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา” (รู้
แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.. อภิปราย/
อธิบาย
เกี่ยวกับ
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู้ ได้ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

1.อภิปราย/
อธิบาย
ความสามารถใน
การออกแบบ
และจัดกิจกรรม
กีฬาและ
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 81
2. อภิปราย/
อธิบาย
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”
การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 81

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1.การออกแบบและจัดกิจกรรม
กีฬาและ นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน
2.การปรับใช้ ”การมีนำ้ ใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้ชนะ รูอ้ ภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
กีฬาและ นันทนาการใน
สถานศึกษาและชุมชน
สมรรถนะรองที14.2 มี
ความสามารถในการปรับใช้
”การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา”
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. สื่อบุคคล
2. กรณีศึกษา
3. โรงเรียน
4. ชุมชน
5. สถานการณ์
จริง
6. ศึกษาดูงาน
7. คลิปวิดีโอ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และการ
รายงานในชั้นเรียน
ระหว่างที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจากการ
เขียนรายงานกลุ่ม
เรื่อง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้างเสริม
สุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการทำงาน
และผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบและ
การทำงานเป็นทีม

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หน้า 57

วิชา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ (21st Century Skills for Living and Occupations)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0003311

คำอธิบายรายวิชา

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่15.
อธิบายแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
และแนวคิด
ของทักษะ
5Cs ได้

สมรรถนะรองที่
15.1. ศึกษาแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
สมรรถนะย่อยที่
15.1. 1. บอก
แนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ได้
สมรรถนะย่อยที่
15.1. 2.
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้

1.บอกแนวคิด ของ
ทักษะในศตวรรษที่
21 และยกตัวอย่าง
การนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้
ในชีวิต
ประจำวันได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

หน้า 58

1.สามารถอธิบาย
แนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
แนวคิดของทักษะ
5Cs
โดยได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แปลว่า ผ่าน(Rubric
score)
สามารถอธิบาย
แนวคิดของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
แนวคิดของทักษะ
5Cs
โดยได้ระดับคะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แปลว่า ผ่าน(Rubric
score

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. บอกแนวคิด
ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ได้โดยระดับ
คะแนนร้อยละ
80 ขึ้นไป
แปลว่า ผ่าน
(Rubric score)
2. ยกตัวอย่าง
การนำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1
ทักษะ

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. สังคมโลก และสังคมไทยใน
1. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ศตวรรษที่ 21
(Enquiry-based learning)
2. บุคคลในศตวรรษที่ 21
2. การเรียนรู้โดยใช้สมอง
3. ทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เป็นฐาน (Brain - based
4. ตัวอย่างของการดำเนินชีวิตโดย learning)
ประยุกต์ใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 3. การเรียนรู้แบบสร้าง
สรรค์เป็นฐาน (Creativity –
1. แนวคิดของทักษะ 5Cs C1:
based learning)
Creativity and Innovation
ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้จากการ
ฝึกให้แก้ปัญหา คิดเป็นระบบ และ
ลองทำสิ่งใหม่ ๆ คิดนอกกรอบ มี
กระบวนคิดเปิดกว้าง ต่อยอด
ไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งทักษะ
นี้มีความจำเป็นอย่างมากในโลก
อนาคต

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. บทความการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
2. วิดีโอการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
3. ใบความรู้
4. เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
5. ผู้รู้ หรือ
วิทยากรด้าน
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21

1. วัดจากการบอก
แนวคิด ของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได้โดย
ระดับคะแนนร้อยละ
80 ขึ้นไป แปลว่า
ผ่าน (Rubric score)
2. วัดจากการ
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะในศตวรรษที่
21 ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ได้
อย่างน้อย 1ตัวอย่าง
ต่อ 1 ทักษะ แปลว่า
ผ่าน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรองที่
15.2. ศึกษาแนวคิด
ของทักษะ 5Cs
สมรรถนะย่อยที่
15.2.1 บอก
แนวคิด ของ
แนวคิดของทักษะ
5Cs ได้
สมรรถนะย่อยที่
15.2.2.
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะ 5Cs ไปใช้
ในชีวิต
ประจำวันได้

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.บอกแนวคิด ของ
แนวคิดของทักษะ 5Cs
และยกตัวอย่างการนำ
ทักษะ 5Cs ไปใช้ใน
ชีวิต
ประจำวันได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. บอกแนวคิด
ของทักษะ 5Cs
โดยได้ระดับ
คะแนนร้อยละ
80 ขึ้นไป
แปลว่า ผ่าน
(Rubric score)

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)
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C2: Critical Thinking and
Problem Solving คิดวิเคราะห์
แยกออกว่าอะไรคือความคิดเห็น
อะไรคือข้อเท็จจริง มีวิจารณญาณ
แก้ปัญหาได้ ช่างสังเกต ตั้งคำถาม
อธิบายเหตุและผลตามสถานการณ์
และมุมมองที่หลากหลาย และรู้จกั
ประยุกต์วิธีแก้ปัญหามาใช้กบั เรื่อง
2. ยกตัวอย่าง
ใหม่ได้
C3: Communication สื่อสารได้
การนำทักษะ
ทักษะ 5Cs ไปใช้ ถูกต้องเหมาะสม มีทกั ษะการพูด
เขียน และสื่อภาษากายได้ตรง รับ
ในชีวิต
ข้อมูลและตีความได้ถูกต้อง
ประจำวันได้
ได้อย่างน้อย 1 นำเสนอต่อหน้าผู้คนได้ชัดเจน
ปรับใช้สื่อและเทคโนโลยีได้เหมาะ
ตัวอย่างต่อ 1
ทักษะ
กับวัตถุประสงค์ และสื่อสารได้ใน
ทุกสถานการณ์ที่แตกต่าง
C 4: Collaboration ทำงานเป็น
teamwork ปรับตัวกับการทำงาน
ในสถานการณ์หรือทีมที่แตกต่างได้
ยอมรับความสามารถและความ
แตกต่างของผู้อื่น มีความรับผิด
ชอบต่อส่วนรวม และร่วมทำงาน
กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ได้
C 5 : Contemplate การใคร่
ครวญอย่างลึกซึ้งด้วยสติปัญญา

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain - based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. บทความ
เกี่ยวกับทักษะ
5Cs
2. วิดีโอ ตัวอย่าง
โรงเรียนที่ใช้ 5Cs
ในการเรียนการ
สอน
1. ผู้รู้ หรือ
วิทยากรด้าน
ทักษะ 5Cs

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. วัดจากการบอก
1. AAR การสะท้อนกลับ
แนวคิด ของทักษะ
รายบุคคล
5Cs โดยได้ระดับ
2. Creative Discussion
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้น การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์
ไป แปลว่า ผ่าน
(Rubric score)
2. วัดจากการ
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะทักษะ 5Cs ไป
ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1 ทักษะ
ถือว่า ผ่าน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่16.
พัฒนา
ทักษะที่
สำคัญ
ตาม
แนวคิด
ทฤษฎี
ทักษะใน
ศตวรรษที่
21 และ
ทักษะ5Cs
เพื่อการ
ดำเนิน
ชีวิตและ
การ
ทำงาน
อย่างมี
คุณภาพ

สมรรถนะรองที่
16.1 เรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะที่
สำคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs
สมรรถนะย่อยที่
16.1.1 บูรณาการ
การนำแนวคิด
จากทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่างมี
คุณภาพ

บูรณาการการนำ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs มา
พัฒนาประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการดำเนิน
ชีวิต และการทำงาน
อย่างมีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

พัฒนา
ทักษะที่
สำคัญตาม
แนวคิด
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่
21 และ
ทักษะ5Cs
เพื่อการ
ดำเนินชีวิต
และการ
ทำงานอย่าง
มีคุณภาพ
โดยการบูร
ณาการ
ทักษะอย่าง
น้อย 2
ทักษะ
แปลว่า ผ่าน
เกณฑ์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

1. บูรณาการ
1. ทักษะในศตวรรษที่ 21
การนำแนวคิด
2. ทักษะ 5Cs
จากทฤษฎีทักษะ 3. การพัฒนาตนเอง
ในศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่าง
มีคุณภาพ
อย่างน้อย 2
ทักษะ

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
– based learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning) (Problem
- based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
สื่อ
1. บทความ
2. วิดีโอ
แหล่งเรียนรู้
1. ผู้รู้ หรือ
วิทยากรด้าน
ทักษะ 5Cs
2. ชุมชน หรือ
สถานศึกษาที่
นักศึกษาสนใจใน
การทำโครงการ
3. เว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

การวัดผลและ
1. AAR การสะท้อนกลับ
การประเมินผล
รายบุคคล
บูรณาการการนำ
2. Creative Discussion การ
แนวคิดจากทฤษฎี
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์
ทักษะในศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs มา
พัฒนาประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการดำเนิน
ชีวิต และการทำงาน
อย่างมีคุณภาพอย่าง
น้อย 2 ทักษะ ถือว่า
ผ่าน
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วิชา สุนทรียะ(Aesthetic)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0002105

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่17.
มีทักษะใน
การจัด
กิจกรรม
นันทนาการ

คำอธิบายรายวิชา
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน
จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

สมรรถนะ
รองที่ 17.1
มีทักษะใน
การขับร้อง
เพลง

1.รู้และเข้าใจ
เทคนิคการขับร้อง
เพลง และขับร้อง
เพลงไทยสากล
ประเภท ลูกทุ่ง
สตริง และ
ประกอบกิจกรรม
ได้ถูกต้องตาม
จังหวะ ท่วงทำนอง
และเนื้อร้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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1. สามารถขับร้อง
1. สามารถ
เพลงไทยสากล ได้อยู่ อธิบายเทคนิค
ในระดับดีขึ้นไป
การขับร้องเพลง
2. สามารถขับ เล่น
ไทยสากล
เครื่องดนตรีประกอบ ประเภท ลูกทุ่ง
กิจกรรมได้อยู่ในระดับ สตริง และ
ดีขึ้นไป
ประกอบ
1. สามารถออกแบบ
กิจกรรมได้
และจัดกิจกรรม
ถูกต้องไม่น้อย
นันทนาการเหมาะสม กว่าร้อยละ 80
กับผู้เรียนและรูปแบบ 2. สามารถขับร้อง
กิจกรรมได้อยู่ในระดับ เพลงไทยสากล
ดีขึ้นไป
ประเภท ลูกทุ่ง
สตริง และ
ประกอบกิจกรรม
ได้อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. การอ่านโน้ตดนตรี
2. เทคนิคในการขับร้อง
เพลงไทยสากลประเภท
ลูกทุ่ง สตริง และประกอบ
กิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
– based learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case
– based learning)
4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
5. การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคล
ต้นแบบ
(ปราชญ์)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล

(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติในการขับร้องเพลง
1.3 ทักษะปฏิบัติในการเล่นดนตรี
1.4 ทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
1.5 ทักษะในการรำวงในเพลง
มาตรฐาน
1.6 ทักษะการจัดการแสดง
1.7 ทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน

1. AAR การสะท้อน
กลับรายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่
17.2 มีทักษะใน
การเล่นเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ
สมรรถนะรองที่
17.3 รู้และเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ

1.รู้และเข้าใจใน
ประเภทของเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และเล่นเครื่องดนตรีที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
1.รู้และเข้าใจ
ความหมาย แนวคิด
และสาระสำคัญของ
นันทนาการแนวใหม่
เทคนิคการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ได้แก่
เทคนิคการเลือกบท
เพลงประกอบกิจกรรม
เทคนิคการออกแบบ
กิจกรรม และเทคนิค
การเลือกและนำไปใช้
ในการรวมบทเพลง
และกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

หน้า 62

1. สามารถบอก
ประเภทและ
วิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีที่ใช้
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. สามารถเล่น
เครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการได้ใน
ระดับดีขึ้นไป
1. สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
แนวคิด และของ
นันทนาการแนว
ใหม่ และเทคนิค
การจัดกิจกรรม
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

1. ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. วิธีการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการแต่ละ
ประเภท
1. ความหมาย แนวคิด และ
สาระสำคัญของนันทนาการแนว
ใหม่
2. เทคนิคการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ได้แก่
2.1เทคนิคการเลือกบทเพลง
ประกอบกิจกรรม
2.2เทคนิคการออกแบบกิจกรรม
2.3เทคนิคการนำไปใช้ในการรวม
บทเพลงและกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)
1. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน (Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2
ทักษะปฏิบัติในการเล่น
ดนตรี
1.3 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การเลือกบทเพลง
เหมาะสมกับกิจกรรม
1.3 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ
หรือแบบประเมินใบ
งาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่18.
มีทักษะใน
การแสดง
นาฏศิลป์

สมรรถนะ
รองและ
ย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะ
รองที่ 18.1
รู้และเข้าใจ
ในท่ารำวง
ในเพลง
มาตรฐาน

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน้า 63

1.รู้และเข้าใจในท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง ประกอบด้วย
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ท่า
สอดสร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้ง
ผัดหน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย)
- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ทา่ รำท่า
สอดสร้อยมาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่ รำ
ท่าแขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพียง
ไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ ท่า
รำยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจงาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด )
- เพลงยอดชายใจหาญ (ใช้ท่ารำ
ชะนีร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ ( เที่ยวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้
ท่ารำจันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อ
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

1. สามารถ
รำวงในเพลง
มาตรฐาน
10 ท่า ได้อยู่
ในระดับดีขึ้น
ไป
2. สามารถ
ออกแบบ
และจัดการ
แสดงได้อยู่
ในระดับดีขึ้น
ไป

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอสังเขป)

1. สามารถบอก 1. เนื้อเพลงรำวงมาตรฐาน 10 เพลง
ท่ารำวงในเพลง 2. ท่ารำวงในเพลงมาตรฐาน 10 เพลง
มาตรฐานแต่ละ ประกอบด้วย
ท่าได้ถูกต้อง
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ท่าสอดสร้อย
อย่างน้อยร้อยละ มาลา)
80
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้งผัดหน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย) –
เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำท่าสอดสร้อย
มาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่ รำ ท่าแขก
เต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ ท่ารำยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจงาม (ใช้ท่ารำท่าพรหมสี่
หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ ท่าช้าง
ประสานงา และท่าจันทร์ทรงกลด )
- เพลงยอดชายใจหาญ (ใช้ท่ารำชะนีรา่ ย
ไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ ( เที่ยวแรก ฝ่ายหญิงใช้
ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำจันทร์ทรง
กลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคล
ต้นแบบ
(ปราชญ์)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
ท่ารำวง
1.2 ทักษะปฏิบัติ
ในการเลือกเพลงรำ
วง
1.3 ทักษะปฏิบัติ
ในการรำวง
1.4 ทักษะในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ
1.5 ทักษะในการรำ
วงในเพลงมาตรฐาน
1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง
1.7 ทักษะการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ
หรือแบบประเมินใบ
งาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การสะท้อน
กลับรายบุคคล
2. Creative
Discussion การสนทนา
เพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและ
ย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะ
รองที่ 18.2.
มีทักษะใน
การปฏิบัติ
เพลงรำวง
มาตรฐาน

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน้า 64

1.ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน
10 เพลง ประกอบด้วย
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ท่า
สอดสร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้ง
ผัดหน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย)
- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่ รำ ท่า
แขกเต้าเข้ารังและท่าผาลาเพียงไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ ท่า
รำยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจงาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรง
กลด )
- เพลงยอดชายใจหาญ (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ ( เที่ยวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้
ท่ารำจันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อ
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

1.สามารถรำ
วงในเพลง
มาตรฐานทั้ง
10 เพลง ได้
อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)

ท่ารำวงในเพลงมาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบด้วย
- เพลงงามแสงเดือน (ใช้ท่ารำ ท่าสอด
สร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้ท่ารำ ท่าชักแป้งผัด
หน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้ท่ารำ ท่ารำส่าย)
- เพลงคืนเดือนหงาย (ใช้ท่ารำท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ (ใช้ทา่ รำ ท่า
แขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของชาติ (ใช้ท่ารำ ท่ารำ
ยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจงาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสี่หน้า และท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ ท่า
ช้างประสานงา และท่าจันทร์ทรงกลด )
- เพลงยอดชายใจหาญ (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และท่าจ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ ( เที่ยวแรก ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำขัดจางนาง ฝ่ายชายใช้ท่ารำ
จันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิงใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่าขอแก้ว )

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคล
ต้นแบบ
(ปราชญ์)

วิธีการวัดและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้ทา่ รำ
วง
1.2 ทักษะปฏิบัติในการ
เลือกเพลงรำวง
1.3 ทักษะปฏิบัติในการรำ
วง
1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
1.5 ทักษะในการรำวงใน
เพลงมาตรฐาน
1.6 ทักษะการจัดการ
แสดง
1.7 ทักษะการสร้างสรรค์
งานศิลปะ
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมินใบงาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมินชิ้นงาน
หรือผลงาน

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่
18.3 รู้และเข้าใจ
ในการจัดการ
แสดง
สมรรถนะรองที่
18.4 มีทักษะใน
การจัดการแสดง

1.รู้และเข้าใจหลักการ
แสดงเบื้องต้นเรื่อง
องค์ประกอบการแสดง
หลักการจัดการแสดง
1.ออกแบบ
องค์ประกอบในการ
แสดง และจัดการ
แสดง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.สามารถอธิบาย
หลักการแสดง
เบื้องต้นได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ
80
1.สามารถ
ออกแบบและ
จัดการแสดงได้อยู่
ในระดับดีขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. องค์ประกอบการแสดง
2. หลักการจัดการแสดง
1. องค์ประกอบในการแสดง
2. การจัดการแสดง

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)

วิธีการวัดและประเมินผล
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1. ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรูห้ ลักการ
แสดง
1.2 ทักษะปฏิบัติในการอธิบาย
และปฏิบัตกิ ารแสดง
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ หรือแบบ
ประเมินใบงาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือ
ผลงาน
1. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
จาก
1.1 ทดสอบความรู้หลักการแสดง
1.2 ทักษะปฏิบัติในการออกแบบ
การแสดง
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ หรือแบบ
ประเมินใบงาน
2.2 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมินชิ้นงานหรือ
ผลงาน

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 19.
มีทักษะ
การใช้
ประยุกต์ใช้
ศิลปะ
ส่งเสริม
พัฒนาและ
การเรียนรู้
ของผู้เรียน

สมรรถนะรองที่
19.1 รู้และเข้าใจ
ในหลักทาง
สุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์
สมรรถนะรองที่
19.2 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ
สมรรถนะย่อย
ที่19.2.1 รู้และ
เข้าใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ

1.อธิบายความหมาย
และความสำคัญของ
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ หลักทาง
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ และ
วิภาควิจารณ์ความงาม
ในสุนทรียศาสตร์
1.องค์ประกอบของ
ทัศนธาตุ ที่
ประกอบด้วย จุด เส้น
รูปร่างและรูปทรง
น้ำหนักอ่อน-แก่ สี
บริเวณที่ว่างและ
ลักษณะผิว

1. สามารถอธิบาย
หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ได้
อย่างน้อยร้อยละ
80
2. สามารถอธิบาย
หลักการทาง
สุนทรียภาพได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80
3. สามารถวิจารณ์
ความงามใน
สุนทรียศาสตร์ได้อยู่
ในระดับดีขึ้นไป
1.สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของทัศน
ธาตุได้ถูกต้องอย่าง
น้อยร้อยละ 80

สมรรถนะย่อยที่
19.2.2
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ

1.สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะประเภทต่าง ๆ
โดยใช้หลักการทาง
ทัศนธาตุ

1.สามารถสร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้หลักทัศ
ธาตุได้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1. ความหมายและความสำคัญ
ของสุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ
2. หลักการทางสุนทรียศาสตร์
3. หลักการทางสุนทรียภาพ
4. หลักการวิภาควิจารณ์ความงาม
ในสุนทรียศาสตร์
1. องค์ประกอบของทัศนธาตุ
2. หลักการทางทัศนธาตุ
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานโดย
ใช้หลักการทางทัศนธาตุ

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
– based learning)
1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project
– based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)

1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การอธิบายความงาม
ทางสุนทรียศาสตร์
1.3 ทักษะปฏิบัติใน
การวิจารณ์ความงาม
สุนทรียดนตรี
1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตามหลักทัศน
ธาตุ
1.3 ทักษะปฏิบัติใน
การวิจารณ์งาน
สร้างสรรค์ตามหลัก
ทัศนธาตุ
1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมผลงานศิลปะ
ตามหลักทัศนธาตุ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์
1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่
19.3 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
สมรรถนะย่อย
ที่ 19.3.1 รู้และ
เข้าใจหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
สมรรถนะย่อยที่
19.3.2
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

1.องค์ประกอบศิลป์ใน
ด้าน เอกภาพ (Unity)
ความสมดุลหรือดุลย
ภาพ (Balance)
สัดส่วน (Proportion)
จุดเด่น (dominance)
จุดเด่นหรือจุดสนใจ
ความกลมกลืน
(harmony) และความ
ขัดแย้ง (Contrast)
1.สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะประเภทต่าง ๆ
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.สามารถ
อธิบาย
องค์ประกอบ
ศิลป์ได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ
80

1.สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการจัด
องค์ประกอบ
ศิลป์ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

1. องค์ประกอบศิลป์ในด้าน
เอกภาพ
2. องค์ประกอบศิลป์ในด้าน ดุลย
ภาพ
3. องค์ประกอบศิลป์ในด้านสัดส่วน
4. องค์ประกอบศิลป์ในด้านจุดเด่น
5. องค์ประกอบศิลป์ในด้านความ
กลมกลืน
6. องค์ประกอบศิลป์ในด้านความ
ขัดแย้ง
1.แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)
1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)
1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)

วิธีการวัดและประเมินผล
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1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ตามหลักดุลยภาพ
1.3 ทักษะปฏิบัติในการ
วิจารณ์งานสร้างสรรค์ตาม
หลักดุลยภาพ
1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมผลงานศิลปะตาม
หลักดุลยภาพ
1. ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบความรู้
1.2 ทักษะปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ตามหลักการจัด
องค์ประกอบ
1.3 ทักษะปฏิบัติในการ
วิจารณ์งานสร้างสรรค์ตาม
หลักการจัดอง5ประกอบ
1.4 ทักษะในการจัด
กิจกรรมผลงานศิลปะตาม
หลักการจัดองค์ประกอบ

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์
1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion
การสนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์

วิชา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (The King Wisdom for Local Development)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0002324

คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และ
ร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

สมรรถนะ
หลักที่ 20.
อธิบาย
แนวคิด
และ
หลักการ
ของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

สมรรถนะรองที่
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. บอกแนวคิดและ
หลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
2. บอกสถานที่ตั้ง ของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่
หรือพี้นที่ใกล้เคียงได้
3. สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
จากตำรา งานวิจัย
เครื่องมือ แหล่งเรียนรู้
และการลงพื้นที่ชุมชน
ได้อย่างหลากหลาย

1.สามารถ
อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โดยระดับ
คะแนนร้อย
ละ 80 ขึ้น
ไป แปลว่า
ผ่าน
(Rubric
score)

เนื้อหา (เขียนเป็น
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ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1. บอกแนวคิดและหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
โดยระดับคะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไป แปลว่า ดีมาก
(Rubric score)
2. บอกสถานที่ตั้ง ของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่ หรือ
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างน้อย 1
โครงการ
3. สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จาก
ตำรา งานวิจัย เครื่องมือ
แหล่งเรียนรู้ และการลง
พื้นที่ชุมชนได้อย่าง
หลากหลายอย่างน้อย 2
แหล่งข้อมูล

1. แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community -based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

สื่อ
การวัดผล
1. รูปภาพ
1. วัดผลจากการบอก
โครงการอัน
แนวคิดและหลักการของ
เนื่องมาจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
พระราชดำริ
2. วิดีโอโครงการ 2. วัดผลจากการบอกสถาน
อันเนื่องมาจาก
ที่ตั้ง ของโครงการอัน
พระราชดำริ
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
3. ใบความรู้ เรื่อง พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
โครงการอัน
3. วัดผลจากการสืบค้น
เนื่องมาจาก
ข้อมูลต่าง ๆ จากตำรา
พระราชดำริ
งานวิจัย เครื่องมือ แหล่ง
แหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ และการลงพื้นที่
1. โครงการอัน
ชุมชนได้อย่างหลากหลาย
เนื่องมาจาก
การประเมินผล
พระราชดำริใน
ประเมินโดยแบ่งเป็น 10
พื้นที่ หรือพื้นที่
ระดับ A, B+, B, C+, C, D+,
D, E, W และ I
ใกล้เคียง

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1. AAR การสะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative Discussion
การสนทนาเพื่อสร้างสรรค์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 21.
ประยุกต์ใช้
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน
ได้
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและ
ย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะ
รองที่20.2.
อธิบาย
แนวคิด
และ
หลักการ
ของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. อธิบายแนวคิด และหลักการ
ของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริได้
2. บอก และอธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมรรถนะ
รองที่ 21.1
ศึกษา
หลักการ
ทรงงาน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และแนวคิด
การพัฒนา
แบบยั่งยืน

1. อธิบายหลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้
2. เชื่อมโยงหลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ได้
3. สืบค้นตัวอย่างการดำเนินชีวิต
ตามหลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

1.ประยุกต์ใช้
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างน้อย 1
เรื่อง

เนื้อหา (เขียน
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

1. อธิบายแนวคิด และ
หลักการของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริได้
อย่างน้อย 1 โครงการ
2. บอก และอธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
อย่างน้อย 1 โครงการ

1.แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
2. ผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. อธิบายหลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได้ ระดับ
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
แปลว่า ดีมาก
(Rubric score)
2. เชื่อมโยงหลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนได้อย่างน้อย
2 ประเด็นขึ้นไป

1. หลักการ
ทรงงาน
2. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
3. แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community based learning)
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community based learning)
2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

สื่อ
1. รูปภาพโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิดีโอโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ใบความรู้ เรื่อง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริแหล่งเรียนรู้
1. โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง
สื่อ
1. ใบความรู้ เรื่อง
หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน

การวัดผล
1. วัดผลจากการบอก
แนวคิดและหลักการ
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
2. วัดผลจากการบอก
ผลที่เกิดจากการตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้
การวัดผล
1. วัดผลจากการบอก
แนวคิดและหลักการ
ของโครงการอัน
เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ
2. วัดผลจากการบอก
สถานที่ตั้ง ของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่
หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การสะท้อน
กลับรายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

1. AAR การสะท้อน
กลับรายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อสร้างสรรค์

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English for Professional Purposes)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0001106

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 23
ทักษะการ
ฟัง

คำอธิบายรายวิชา
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด
สร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธ รรม
อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรองที่
23.1 overall
listening
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
23.1.1 สามารถ
เข้าใจประเด็น
สำคัญจากการ
พูดที่ซับซ้อนใน
หัวข้อที่เป็น
รูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งใช้
ภาษามาตรฐาน
ในระดับ
ความเร็วปกติ

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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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.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การฟังร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80
4. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (
Boot camp)

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตามระดับ
B2 อ้างอิงตาม
กรอบ CEFR
โดยประมาณ
3,350-3,740 คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติ
ด้านภาษาร้อยละ
80
3. ผ่านการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
4. ผ่านการเข้าร่วม
ค่ายพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้ใน
Workbook
Lecture, complex lines of argument, TV news, Film,
ชั้นเรียน ร้อยละ 70
/text book
Vocabulary, Collocation , Colloquial language
แสดงบทบาทสมมติ
สื่อ
,Functions/notions ,-Describing experiences,-Describing
อภิปราย
อิเล็กทรอนิกส์
feelings and emotions , -Describing hopes and plans ,ฝึกปฏิบัติกบั
Online
Giving precise information , -Expressing abstract ideas ,สถานการณ์จริง
Educational
Expressing certainty, probability, doubt ,-Generalizing and
การเรียนรู้สถานการณ์ Apps.
qualifying ,Functions/notions, -Synthesizing,-Evaluating
เป็
นฐาน (Situation –
and glossing information,-Speculating, -Expressing
based learning)
opinions,-Expressing agreement/ disagreement,การเรียนรู้แบบร่วมมือ
Expressing reaction,-Critiquing and reviewing,-Developing
(Cooperative
an argument in academic discourse style, Discourse
learning)
Functions , -Checking understanding,-Managing
interaction (interrupting, changing topic, resuming or
การเรียนรู้แบบประสม
continuing) ,-Taking the initiative in interaction, Control
ประสาน (Blended
and delegation at start ,-Keeping interaction participants learning)
on topic, Taking initiative in non-control situation,การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Encouraging and inviting another speaker to continue /
ผ่านระบบออนไลน์
come in.,-Invitation in one-to-one interaction, -Invitation
ร้อยละ 30

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ/
แบบทดสอบ
2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ
RU-Test
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

1.กำกับ
ติดตามการ
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะ
มีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
สังเขป)

ขอบเขตเนื้อหา

in one-to-one interaction, -Invitation in group
interaction,-Interacting informally, reacting, expressing
interest, sympathy, surprise

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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สมรรถนะ สมรรถนะรอง
หลัก
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะ สมรรถนะรองที่
หลักที่ 24 24.1 Spoken
ทักษะการ Interaction
สมรรถนะย่อยที่
พูด
24.1.1 สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าของภาษา
อย่างราบรื่นและ
เป็นธรรมชาติ
และมีส่วนร่วม
อย่างมากในการ
อภิปรายในบริบท
ที่คุ้นเคย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

หน้า 71

1. ผ่านการ
ประเมิน
ทักษะการ
พูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์
ของ
มหาวิทยาลัย
3.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสาร RUTest ร้อยละ
80
4. ผ่านการ
เข้าร่วมค่าย
พัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตามระดับ B2
อ้างอิงตามกรอบ
CEFRโดยประมาณ
3,350-3,740 คำ

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

ขอบเขตเนื้อหา
-interaction with native speakers, discussion, explanation/argument,
Vocabulary, -Contrasting opinions , Summarizing exponents -Collocation ,Colloquial language , Functions/notions2. ผ่านการประเมิน
Describing experiences, -Describing
ทักษะปฏิบัติด้าน
feelings and emotions, -Describing hopes
ภาษาร้อยละ 80
and plans, -Giving precise information, 3. ผ่านการประเมิน Expressing abstract ideas, -Expressing
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ certainty, probability, doubt, Generalizing and qualifying, -Synthesizing,
ของมหาวิทยาลัย
evaluating, glossing information, 4. ผ่านแบบทดสอบ
Speculating , -Expressing opinions, ภาษาอังกฤษเพื่อการ
Expressing agreement/ disagreement, สื่อสาร RU-Test ร้อย
Expressing reaction , -Critiquing and
ละ 80
reviewing, -Developing an argument in
5. ผ่านการเข้าร่วมค่าย academic discourse style, โครงสร้าง
ไวยากรณ์, -Linkers: sequential – past time,
พัฒนาสมรรถนะ
Connecting words expressing, cause and
ภาษาอังกฤษ
effect, contrast etc. , -Linkers: although,
in spite of, despite , -Discourse markers to
structure formal speech

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ Workbook/text
ในชัน้ เรียน ร้อยละ book
70
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แสดงบทบาท
Online
สมมติ
Educational
อภิปราย
Apps.
ฝึกปฏิบัติกบั
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation –
based learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัติ/
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
RU-Test
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
1.กำกับติดตามการ
พัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/ Social
network
2.ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การประเมินความ
สมรรถนะ จะมีการ
ให้คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่
24.2 Spoken
Production
สมรรถนะย่อยที่
24.2.1 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว
และมี
ประสิทธิภาพใน
การสนทนา
ต่อเนื่องในหัวข้อที่
หลากหลาย โดย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ แสดง
ความคิดเห็นต่าง
สัมพันธ์กันอย่าง
ชัดเจน

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.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)

, -Simple past (narrative), -past
continuous (narrative), -Would
expressing habit in the past, -Past
perfect, -Past perfect continuous, 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

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ ร้อยละ 30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)
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เนื้อหา (เขียน
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะ
หลักที่ 25
ทักษะการ
อ่าน

สมรรถนะรองที่
25.1 overall
reading
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
25.1.1 สามารถ
อ่านแบบพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมาก
เลือกใช้
พจนานุกรมและ
แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ
เมื่อจำเป็น

1. read articles and
reports concerned with
contemporary problems
in which the writers
adopt particular stances
or view 2. understand
contemporary literary
prose.

. ผ่านการประเมินทักษะ
การอ่านร้อยละ 80
2. ผ่านการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3.ผ่านแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ 80
3. ผ่านการเข้าร่วมค่าย
พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์ตาม
ระดับ B2 อ้างอิงตามกรอบ
CEFRโดยประมาณ 3,3503,740 คำ
2. ผ่านการประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษาร้อยละ 80
3. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.ผ่านแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ 80
5. ผ่านการเข้าร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

ขอบเขตเนื้อหา
-Specialized
articles
outside his or
her field
-news items
-articles and
reports on a
wide range of
professional
topics

การจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ร้อยละ 70
แสดงบทบาทสมมติ
อภิปราย ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริง การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning) การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน (Blended
learning) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์
ร้อยละ 30

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook
/text book
สื่อ
อิเล็กทรอนิก
ส์
Online
Educationa
l Apps.

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฏิบัติ/
แบบทดสอบ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
RU-Test
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับ
ติดตามการ
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการ
ประเมินความ
สมรรถนะ จะมี
การให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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เนื้อหา (เขียน
สมรรถนะ สมรรถนะรอง
หลัก
และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะ
หลักที่ 26
ทักษะการ
เขียน
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สมรรถนะรองที่
26.1 Written
Production
สมรรถนะย่อยที่
26.1.1 สามารถ
เขียนงานขนาด
ยาวเกีย่ วกับ
ประเด็นที่กำลัง
ได้รับความสนใจ
แม้ว่าอาจ
บรรยายแนวที่
ซับซ้อนใน
รูปแบบที่ง่ายเกิน
กว่าที่เป็นจริง
และสามารถ
แก้ไข
ข้อผิดพลาดของ
ตนเองในระหว่าง
เขียนงาน
ดังกล่าวได้

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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.

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. ผ่านการประเมินทักษะ
1. รู้และเลือกใช้คำศัพท์ตาม
การเขียนร้อยละ 80
ระดับ B2 อ้างอิงตามกรอบ CEFR
2. ผ่านการประเมิน
โดยประมาณ 3,350-3,740 คำ
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ของ
2. ผ่านการประเมินทักษะปฏิบัติ
มหาวิทยาลัย
ด้านภาษาร้อยละ 80
3. ผ่านแบบทดสอบ
3. ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
RU-Test ร้อยละ 80
4.ผ่านแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
3. ผ่านการเข้าร่วมค่าย
เพื่อการสื่อสาร RU-Test ร้อยละ
พัฒนาสมรรถนะ
80
ภาษาอังกฤษ
5. ผ่านการเข้าร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

ขอบเขตเนื้อหา
-Essay or
reports on
subjects
related to
interest
-letters
highlighting
the personal
significance of
events and
experiences

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ร้อยละ 70
แสดงบทบาทสมมติ อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกบั สถานการณ์จริง
การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning) การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน (Blended
learning) การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์
ร้อยละ 30

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/t
ext book
สื่อ
อิเล็กทรอนิก
ส์
Online
Educational
Apps.

1. การประเมินผล
จากการฝึกปฎิบัติ/
แบบทดสอบ
2. การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
RU-Test
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพือ่ การ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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วิชา การคิดเชิงเหตุผล(Logical thinking)
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รหัส
0003208

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 6.
สามารถ
ดำเนินการ
ด้านตัวเลข
การให้
เหตุผล การ
แก้ปัญหา
และรู้เท่าทัน
การ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน
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6.1 สามารถ

1. แสดงวิธกี ารคำนวณ

ดำเนินการด้าน
ตัวเลข

ตามลำดับขั้นการ
ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน
ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ และคิดแก้โจทย์
ร้อยละ และคิดแก้โจทย์ ปัญหาได้มากกว่าร้อยละ 80
ปัญหา
2.รู้และเข้าใจการให้เหตุผล
2. ให้เหตุผลเงื่อนไขเชิง เงื่อนไขเชิงภาษา สัญลักษณ์
ภาษา สัญลักษณ์และ
และ แบบรูป ได้มากกว่าร้อย
แบบรูปในการอธิบาย
ละ 80
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ใน
3. รู้และเข้าใจยุทธวิธกี าร
ชีวิตประจำวันได้
3. วิเคราะห์ยุทธวิธกี าร แก้ปัญหาและสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน
แก้ปัญหาและสามารถ
ระดับดี
เลือกใช้ยทุ ธวิธีได้อย่าง
4.รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารใน
เหมาะสม
4. วิเคราะห์และอธิบาย โลกปัจจุบนั สามารถวิเคราะห์
และอธิบายได้ อยู่ในระดับดี
ข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และสามารถ
ตัดสินใจบนพืน้ ฐานของ
ข้อมูลได้

6.2 สามารถให้
เหตุผล กำหนด
เงื่อนไขเชิง
สัญลักษณ์และ
ภาษา

6.3 สามารถ
แก้ปัญหาเชิง
ซับซ้อน

6.4 รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของ
โลก

1.รู้และเข้าใจลำดับขัน้ การ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1.รู้และเข้าใจลำดับขัน้ การ

1. ลำดับขั้นการ

ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ
และคิดแก้โจทย์ปัญหาได้มากกว่า

ดำเนินการตัวเลข
สัดส่วน ร้อยละ และ
คิดแก้โจทย์ปัญหา

ร้อยละ 80

2.รู้และเข้าใจการให้เหตุผลเงื่อนไข 2.การให้เหตุผล
เชิงภาษา สัญลักษณ์และ แบบรูป
ได้มากกว่าร้อยละ 80

3. รู้และเข้าใจยุทธวิธกี าร
แก้ปัญหาและสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี

4.รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายได้ อยู่ในระดับดี

เงื่อนไขเชิงภาษา
สัญลักษณ์และ แบบ
รูป

3. การแก้ปัญหา
ยุทธวิธกี ารแก้ปัญหา
และสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสม

4.รู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถ
วิเคราะห์และอธิบาย
ได้

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดยการระดม
สมอง (Brand stroming)
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คลัง
ข้อสอบบรรจุ
ภาค ก
3. ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องใน
อินเทอร์เน็ต

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
1.
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของผู้เรียน
จาก
1.1การมีส่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรมกลุ่ม
1.2 ชิ้นงาน
1.3สอบ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

- ให้ผู้เรียนสะท้อน
ผลภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงานของ
ผู้เรียนคนอื่นใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอ และร่วมกัน
หา
แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
- ผู้สอนสะท้อนผล
ผู้เรียนในการศึกษา
ค้นคว้า การตรวจ
ชิ้นงาน การมีส่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา การ
นำเสนอ

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
0001203

สมรรถนะ
หลัก

คำอธิบายรายวิชา
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวก
ในโอกาสต่างๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขี ยนผลงาน
ประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.
1.1 สรุปประเด็น
สามารถ หลักจากเรื่องที่ฟังดู
ใช้
อย่างมีวจิ ารณญาณ
ภาษาไทย
ในการ
สื่อสาร
1.2พูดสื่อสารโดยใช้
ระดับภาษาและอวจ
นะภาษา
ได้อย่างถูกต้องตาม
สถานการณ์
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1.3 อ่านออกเสียง
ภาษาไทยได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี และ
สรุปประเด็นจากการ
อ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย
หลักการจับประเด็นจาก
การฟัง การดูอย่างมี
วิจารณญาณ
มารยาทในการฟัง

หลักการพูดสือ่ สาร ระดับ
ของภาษาการใช้น้ำเสียงใน
การพูดสื่อสาร การพูด
สื่อสารในโอกาสต่างๆ
หลักการพูดสือ่ สารเชิงบวก
มารยาทในการพูด
หลักการอ่านออกเสียง
ตามอักขรวิธีหลักการอ่าน
จับใจความ หลักการอ่าน
งานเขียนประเภทต่างๆ
และมารยาทในการอ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารด้วยทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป

1. สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟังอย่างมี
วิจารณญาณได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. มีมารยาทในการฟังอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1.หลักการจับประเด็น
จากการฟัง
2.การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ
3.มารยาทในการฟัง
4.หลักการพูดสื่อสาร
5. ระดับของภาษา
1. พูดสื่อสารโดยใช้ระดับภาษาได้
อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ได้อยู่ใน 6. การใช้น้ำเสียงในการ
พูดสื่อสาร
ระดับดีขึ้นไป
2. มีมารยาทในการพูดอยู่ในระดับดี 7. การพูดสื่อสารใน
โอกาสต่างๆ
ขึ้นไป
8. มารยาทในการพูด
1. อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง 9. หลักการอ่านออกเสียง
ตามอักขรวิธี
ตามอักขรวิธีได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
10. หลักการอ่านจับ
2. สรุปประเด็นจากการอ่านงาน
เขียนประเภทต่างๆอยู่ในระดับดีขึ้น ใจความ
ไป
3. มีมารยาทในการอ่านอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
1.แบ่งกลุ่มโดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)ใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Researchbased learning)
สืบค้น หลักการจับ
ใจความ การพูด
สื่อสาร การอ่านออก
เสียง การอ่านจับ
ใจความ หลักการ
เขียน มารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน
และสรุปโดยใช้
แผนภาพ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
1. Internet
2.กรณี
ตัวอย่าง

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
1. ประเมินชิ้นงาน 1. นักศึกษา
ที่ได้จากการฟัง พูด ร่วมกันสะท้อน
อ่าน และเขียนได้ คิดจากการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป นำเสนอข้อมูล
2. ประเมินทักษะ ทั้งภายในกลุ่ม
การ ฟัง พูด อ่าน
และหน้าชั้น
เขียน และมารยาท เรียน
ในการฟัง พูด อ่าน 2. อาจารย์
และเขียนได้อยู่ใน สะท้อนผลการ
ระดับดีขึ้นไป
นำเสนอทั้ง
3. ประเมินการ
ระหว่างการทำ
นำเสนอผลงาน
กิจกรรมกลุ่ม
และการร่วม
และนำเสนองาน
สะท้อนคิดภายใน เป็นระยะ
กลุ่มได้อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.4 สร้างผลงาน
งานเขียนประเภท
เขียนได้ถูกต้องตาม ต่างๆ หลักการเขียน
หลักการใช้ภาษาไทย เพือ่ การสื่อสาร
มารยาทในการเขียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

1. เขียนผลงานได้ถูกต้องตาม
หลักการใช้ภาษาไทยได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. มีมารยาทในการเขียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

11. หลักการอ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ
12. มารยาทในการอ่าน
13. งานเขียนประเภทต่างๆ
14. หลักการเขียนเพือ่ การ
สื่อสาร
15. มารยาทในการเขียน

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2. ใช้การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning) การ
เรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)ใช้การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning)ในการสรุป
ประเด็นจากเรื่องที่ฟังอย่างมี
วิจารณญาณการใช้น้ำเสียงใน
การพูดสื่อสาร การพูดสื่อสาร
ในโอกาสต่างๆการอ่านจับ
ใจความการเขียนประเภท
ต่างๆ และมารยาทในการฟัง
พูด อ่าน และเขียน
5. ใช้กระบวนการกลุ่ม และ
การสะท้อนคิดในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)
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4. มาตรฐานการเรียนรู้เฉพาะด้าน
4.1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ความสามารถ
นั ก ศึ ก ษาสามารถใช้ วิ ธี ก ารสอนอย่ า งหลากหลายตามความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ด้านการสอน
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ทั น เหตุ ก ารณ์ ทั น การเปลี่ ย นแปลงของสั งคมสามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้มีทักษะ
การฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี ความสนใจใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ย นเข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ความสามารถด้าน
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอนจนสามารถนำไปใช้สอน
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะและมี
วิชาการ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยการวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนำความรู้ไปบูรณาการกับ
การสอนวิชาอื่นๆ ได้
3. ด้านคุณธรรม
นั กศึกษามีจรรยาบรรณวิช าชีพครูใช้ห ลั กธรรมในการดำเนิ น ชีวิตมีความอดทน อดกลั้ น
ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม
มี ทั ก ษะทางสั ง คมทำให้ นั ก ศึ ก ษามี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้
4. ด้านบุคลิกภาพ
คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดีมีน้ำใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่ก้าวหน้า รับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียนเสมอต้นเสมอปลายมีจิตสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงาน
ของตนเองได้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
5.1 คุณธรรม จริยธรรม
5.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ อดทนอดกลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รั บ ผิ ดชอบและซื่อ สั ต ย์ ต่อ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้
ดุลยพินิ จทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสั งคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ
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5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและ
วิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )
7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.1.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic Approach)
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.2 ความรู้
5.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีด้านวิชาชีพครู อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้น ฐาน วิทยาศาสตร์โลก ดารา
ศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒ นธรรม
สามารถเผชิญ และเท่ าทัน กับการเปลี่ย นแปลงของสั งคม และสามารถนำแนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์
5.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
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2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning )
10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 ทักษะทางปัญญา
5.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยี
ข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นำไปประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติงาน และวินิ จฉัยแก้ปั ญหาและพัฒ นางานได้อย่ าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2)เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
3)สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน
5.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 80

มคอ. 2 มรรพ.

2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development)
8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning)
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร
5.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
2)วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3)วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4)วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5)วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
3) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective thinking)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)
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7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข สำหรั บ ข้ อมู ล และสารสนเทศ (data and information) ทั้ ง ที่ เป็ น ตั ว เลข
เชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ เรี ย น บุ ค คลและกลุ่ ม ต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยวิ ธี ก ารหลากหลายทั้ ง
การพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้านการศึกษา
2) วัด และประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น และนำเสนอรายงานประเด็ น สำคั ญ การศึ ก ษาที่ มี ก ารบู ร ณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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5.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
5.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถ
ออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิช าในชั้น เรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรีย นรู้
บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2) สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3 )จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม
สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา
4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา
ประสานความร่วมมือกับบิ ดามารดาผู้ป กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
5) นำทักษะศตวรรษ ที่ 21 มาใช้ในการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเองและสังคม เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นต้น และดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning: WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี
3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)
7) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning )
5.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
4)วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รายวิชา
หมวดวิชาชีพครู

คุณธรรม จริยธรรม

1

1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
1051201 จิตวิทยาสำหรับครู
1021201 การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
1004491 ครุนิพนธ์
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

2

3

4

ความรู้

1

2

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫
⚫



4

5



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

1

1

2

⚫



⚫





⚫

⚫
⚫

3

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

2

3

1

2



⚫

⚫



⚫



⚫

⚫
⚫





⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫

⚫

1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



3

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

5





⚫

4

⚫

⚫

⚫

⚫

1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

⚫



⚫

⚫

⚫
⚫

⚫



3

⚫

⚫

⚫
⚫

4

⚫

⚫
⚫

3

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รายวิชา
หมวดวิชาเอก

คุณธรรม จริยธรรม

1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4011902 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
4012903 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
4021902 เคมีสำหรับครู 1
4021903 เคมีสำหรับครู 2
4031802 ชีววิทยาสำหรับครู 1
4031803 ชีววิทยาสำหรับครู 2
4091902 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
4122910 วิทยาศาสตร์กายภาพ
4122920 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
4122952 ดาราศาสตร์และอวกาศ
4122960 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4122961 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
4123970 ไฟฟ้าและพลังงาน
4123982 สะเต็มศึกษา

2



3

ความรู้

3

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

1

1

1

4

1

2



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

2

3

3

2

3

2

3

4

5

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

2

⚫

⚫

⚫

4

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รายวิชา
หมวดวิชาเอก

คุณธรรม จริยธรรม

1

4123930 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
4123931 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
4123932 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล

3

4

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

5

1

1

1

1

2

3

ความรู้

1

2

3

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



4123981 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
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4123984 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
4123938 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
4123985 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
4124941 วิทยาการคำนวณสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์

2

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

4

⚫


⚫

⚫

⚫

2

3

4

2

3



⚫

2

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

5

⚫

⚫

⚫

4

⚫



⚫

3

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

7 ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (PLO) กับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (PLO)

1

2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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1. มีคุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ครู มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจน
มีจิตสานึกในการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ค รอบคลุ ม
ง า น ส อ น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะอย่ า ง
ต่อเนื่อง
3.มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทาเป็น
แก้ปัญหาเป็น และนาเอาปัญหาต่าง ๆ
ไปคิดวิเคราะห์สู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนได้
4.เป็ น กั ล ยาณมิ ต รและปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
บุคคลอื่นอยู่ในสาขาเดียวกันหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

3

ความรู้

4

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

5

1

2

3

4



 

  





ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

1

1









 

2

3

2

3 4

       

     

  

5





หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

คุณธรรม
จริยธรรม

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (PLO)

1
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5.มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสามารถทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้ มีทักษะในการสื่อสาร
และใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ สร้ า งองค์ ค วามรู้
ใหม่ ๆ ได้
6.มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
แยกแยะ บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ กับการเรียน
การสอนได้อย่า งถูกต้อ งและเหมาะสม
สามารถปรั บ ปรุ ง การสอน และน า
วิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้

2

3

ความรู้

4

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

2

3

4

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

1

1

5

1

2

3

2

3

2

3 4

5
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วิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1011101
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิ ยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นประสบการณ์
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา (เขียน
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรองและ
ย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 2.1
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2
ประพฤติตนแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.5
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1 สามารถอธิบาย
ความสำคัญเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเป็นครู
การเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู
และการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงการมี
จิตวิญญาณความเป็น
ครูที่มีต่อวิชาชีพครู
2. สามารถอธิบาย
ความสำคัญของการมี
คุณธรรม จริยธรรม
และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1. มีความรักและหวังดี
ต่อศิษย์
2. ประพฤติตนเป็นผู้
เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
3. ประพฤติตนเป็นผู้มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น
4. ประพฤติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนทั้งทางกาย วาจา
และจิตใจ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. แสดงความรัก ความเมตตา กรุณาต่อศิษย์
2. มุ่งมั่นและพยายามช่วยเหลือศิษย์ให้ประสบ
ความสำเร็จในการเรียน และเป็นคนดี
3. ยินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา แนะนำศิษย์ทุก
เวลา
4. แสดงความรักศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและ
ไม่แสดงความรังเกียจกีดกัน ในความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความพิการ
5. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและออกแบบ
วิธีการปลูกฝัง แสริมสร้างให้ผู้เรียนยึดมัน่ ใน
คุณธรรมจริยธรรมได้
6. ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือและออกแบบวิธีการให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

คุณธรรม
จริยธรรมที่
ส่งเสริมจิต
วิญญาณความ
เป็นครู
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- สื่อบุคคล
(บุคคลตัวอย่างครู
ต้นแบบที่มีจิต
วิญญาณความเป็น
ครูและตัวอย่าง
ของนักเรียนที่มี
ความสุขและ
ประสบความ
สำเร็จ จากการ
ได้รับการบ่มเพาะ
และช่วยเหลือจาก
ครูที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู)

1.ประเมินจาก
การปฏิบัติ
กิจกรรม การ
เรียนการสอน
2. ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณี
3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งาน/โครงงาน

(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)
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1.จิตปัญญาศึกษา
2. ฝึกปฏิบัติ
ผ่าน
กระบวนการ
ชี้แนะและเป็นพี่
เลี้ยง
3. วิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง
4.การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based
learning)
4. การเรียนรู้
โดยการสะท้อน
คิด

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา ชีแ้ นะ
และให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
- ให้เพือ่ นช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 5
ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
5.1 ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. สามารถอธิบาย
ความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

1. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ
2. ปฏิบัติงานที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
จิตสำนึกสาธารณะ
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ในระดับดี

1. มีจรรยาบรรณต่อตนเอง และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการเป็นคนดี
2. มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ผู้ร่วม
วิชาชีพ ผู้รับบริการ และปฏิบัติตน
เป็นคนดีต่อผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้รับบริการ
3. มีจรรยาบรรณต่อสังคมและ
ยอมรับในความบกพร่องและปัญหา
ของผู้อื่น มีความเมตตาและเห็นใจ มี
นำใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ การ
ผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี

เนื้อหา (เขียนเป็น
ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์จริง
- ศึกษาดูงาน
- คลิปวิดีโอ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
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วิชา จิตวิทยาสำหรับครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1051101
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเ ศษ
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพั ฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี
การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

สมรรถนะรองที่
1.2 ประยุกต์ใช้
จิตวิทยา
พัฒนาการ
จิตวิทยา
การศึกษาและ
จิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ

สามารถเข้าใจ
พัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยใช้
จิตวิทยาสำหรับครู
และสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ มี
ทักษะการให้บริการ
และช่วยเหลือ
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน
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1. ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการองค์
ความรู้ทางจิตวิทยา
สำหรับครูเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
2. สามารถสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
3. สามารถให้บริการและ
ช่วยเหลือผู้เรียนและ
ผู้เรียนผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ในระดับดี

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
สื่อและ/
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
วิธีการวัดและ
รองหรือย่อยและเกณฑ์ ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอ
หรือแหล่ง
(ตามหลักการประเมิน
ประเมินผล
การผ่าน
สังเขป)
ผลสะท้อนผลและ
เรียนรู้
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)
พัฒนา)
1.1 สามารถเข้าใจ
ความหมายของจิตวิทยาพัฒนาการ - กิจกรรมรู้จักตนเอง
- สื่อบุคคล 1.ประเมินจาก
- รายงานความก้าวหน้า
พัฒนาการผู้เรียนใน ความสำคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ รู้จักครอบครัว
- กรณีศึกษา คำถาม-ตอบ และ รายบุคคลในแต่ละครั้งที่
แต่ละวัย
หลักของพัฒนาการพัฒนาการของ - วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง - โรงเรียน
การรายงานในชั้น จัดกิจกรรมด้วยการพูดคุย
1.2 สามารถวิเคราะห์ มนุษย์พัฒนาการและพฤติกรรม
- สังเคราะห์
- ชุมชน
เรียน ระหว่างที่มี บันทึกแจ้งผลการประเมิน
จุดเด่น ปัญหา และ
ด้านต่างๆ
แนวความคิด
-สถาน
การจัดกิจกรรม
ในแต่ละระยะ
การเรียนการสอน -การสะท้อนผลการร่วม
ออกแบบวิธีการ
- ระดับอนุบาลหรือระดับปฐมวัย - ศึกษา สังเกต ใน
การณ์จริง
2. ประเมินจากการ กิจกรรม
พัฒนาการผู้เรียน
-ระดับประถมศึกษา
สภาพจริงโดย
- ศึกษา
เขียนรายงาน
1.3 สามารถส่งเสริม
- ระดับมัธยมศึกษา
ปฏิบัติงานเป็นทีม
ดูงาน
- ให้คำปรึกษา ชีแ้ นะและ
พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ - ออกแบบและจัด
- คลิปวิดีโอ การศึกษาสังเกต
ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
พีอาเจต์ (Piaget) วิก๊อทสกี้
กิจกรรมผู้เรียนแต่ละวัย
ผู้เรียนเป็น
- ให้เพือ่ นช่วยเพื่อน
1.4 สามารถให้
รายบุคคลเชื่อมโยง - จัดกิจกรรมเสริม เช่น
คำแนะนำ กับ
(Vygotsky) ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความรู้ทฤษฎี
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ของฟรอยด์ ทฤษฎีจิตสังคมของอี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรียนรู้เพิ่มเติมจากครู
พัฒนาการของ
การส่งเสริมของ
ริกสันทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
PBL
ต้นแบบ
ของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการ
- วิเคราะห์ตวั อย่าง
ผู้เรียนในวัยต่างๆ
ผู้เรียน
ได้
ทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก
กรณีศึกษา
แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
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สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะรองที่
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. วางแผนและ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

1.สามารถ
ออกแบบ
กระบวนการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
ร่วมกับผู้ปกครอง
2.ออกแบบและจัด
กิจกรรมเพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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2.1. สามารถเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
2.2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่น ปัญหา
และออกแบบวิธกี ารเรียนรู้ที่เหมะสม
กับผู้เรียน
2.3. สามารถส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวัย2.4.
สามารถให้คำแนะนำกับผูป้ กครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3.1. สามารถเข้าใจปรัชญา แนวคิด
และหลักการให้บริการและช่วยเหลือ
ผู้เรียน และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
3.2. สามารถวิเคราะห์จุดเด่น ปัญหา
และออกแบบช่วยเหลือผู้เรียนตาม
แนวทางของการแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา3.3. สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุนการปรับตัวเกี่ยวกับ
ชีวิตและสังคม การเรียนนำไปสู่การ
วางแผนชีวิตและอาชีพ
3.4. มีทักษะการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
ปรับตัว ด้านชีวิต สังคม การเรียน
และการวางแผนสู่อาชีพ แก่
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

วิธีการศึกษาและประเมิน
พัฒนาการมนุษย์ธรรมชาติและ
พัฒนาการแต่ละวัย
วิธีการส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์
แต่ละช่วงวัย
ทฤษฎีการเรียนรู้
- จิตวิทยาแนวพฤติกรรมนิยม
- จิตวิทยาแนวปัญญานิยม
- จิตวิทยาแนวมนุษยนิยม
- ทฤษฎีโมเดลกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
- ลักษณะของการเรียนรู้
- วิธีส่งเสริมการเรียนรู้
การแนะแนว
ความหมายและความสำคัญของ
การแนะแนว
หลักการของการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริการของงานแนะแนว
วิธีการให้คำปรึกษาและการให้
การช่วยเหลือผู้เรียน
-วิธแี ละเครื่องมือในการศึกษา
ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

- สังเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษา
วิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้วธิ ีการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- กิจกรรมการแนะแนวและให้
คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-ออกแบบและจัดกิจกรรมแนะ
แนว
-ออกแบบและจัดกิจกรรมการให้
คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สื่อและ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงานที่
แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงานเป็น
ทีม
4. ประเมินจาก
รายงานและการ
นำเสนอการศึกษา
สังเกตผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
5. ประเมินจาก
กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 4 มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
4.1
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
ให้คุณลักษะที่พึง
ประสงค์

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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3.5 สามารถออกแบบวิธกี ารและฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะ
ในระดับดี
- มีกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียน
- มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านตัวบ่งชี้
ของสมรรถนะ
ในระดับดี

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

กระบวนการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ
การให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ครู
และผู้เกี่ยวข้อง
- เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการให้
คำปรึกษา
- บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อ
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หาผู้เรียน
- การสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียนระหว่างครู
ผูป้ กครองและชุมชน

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน
ผลสะท้อนผลและ
พัฒนา)

หน้า 93

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1021304
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 6.
สามารถใช้
ภาษาเพือ่
การสื่อ
ความหมาย
ในการเรียน
การสอน
และการ
สื่อสารได้
อย่าง
ถูกต้อง

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

สมรรถนะรองที่
6.1 สามารถใช้
ภาษาด้านทักษะ
การฟังเพื่อการสื่อ
ความหมายในการ
เรียนการสอนและ
การสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง
6.2 สามารถ
ปฏิบัติการฟังใน
รูปแบบต่างๆ

1.การจับใจความ
การตีความ และ
สรุปประเด็นเรื่องที่
ฟังและดู
2. ปฏิบัติการฟังใน
รูปแบบต่างๆ

1.อธิบายใจความ
ความสำคัญ แนวคิด
สำคัญ และสรุป
ประเด็นเรื่องที่ฟัง
และดูได้ตาม
จุดประสงค์ของผู้ส่ง
สาร
เกณฑ์การผ่าน ระดับ
ดี
2. ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์และวินิจ
สารจากการฟังและดู

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.อธิบาย
ใจความ
ความสำคัญ
แนวคิดสำคัญ
และสรุปประเด็น
เรื่องที่ฟังและดู
ได้ตาม
จุดประสงค์ของผู้
ส่งสารเกณฑ์การ
ผ่าน ระดับ ดี

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและ
เพื่อให้เกิด
คำอธิบายพอสังเขป)
สมรรถนะ
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.ตัวอย่าง
2.แผ่นวีดิทัศน์
3. หนังสือพิมพ์
4.แผ่นเสียง
5.ภาพยนตร์
6.แผนที่
7.รูปภาพ
8.ภาพเลื่อนและ
ภาพนิ่ง
9.แผนภูมิ
10.PowerPoint
ระกอบการ
บรรยายการคิด
วิเคราะห์ การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ

1.ใบงาน
2.การอธิบาย
ใจความ
ความสำคัญ
แนวคิดสำคัญ
และสรุป
ประเด็นเรื่องที่
ฟังและดูได้
อย่างมี
วิจารณญาณ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)

1.วัตถุประสงค์ในการฟัง
2. ลักษณะของการฟังที่เป็นประโยชน์
3. ลักษณะของการเป็นนักฟังที่ดี
4. ลักษณะการฟังที่พึ่งหลีกเลีย่ ง
5. มารยาททางภาษากาย
6.หลักการวิเคราะห์ วินจิ สารเรื่องที่ฟังและดู
7.การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
8.การจับใจความ การตีความและสรุปประเด็น
9. การใช้ทักษะการฟังเพื่อการสอนของครู เช่น
- เก็บ รวบรวมและแลกเปลีย่ นข้อมูล
- การสะท้อนคิดจากผู้เรียน
- เข้าใจ เรียนรู้เรื่องราวของผู้เรียน
- สร้างสายสัมพันธ์ในห้องเรียน
- เพื่อให้การช่วยเหลือ
- ขจัดข้อขัดแย้ง
- สร้างความไว้วางใจ

1. สรุปเป็น Mind
Map
2.การฝึก
ปฏิบัติการ
วิเคราะห์ วิจารณ์
เรื่องที่ฟังและดู
3. การฝึก
ปฏิบัติการจับ
ใจความการตีความ
และสรุปประเด็น
4. กิจกรรม Role
Play

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ “ดี” ผู้สอนให้
คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏิบัติ
ใหม่
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สมรรถนะ
หลัก

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

6.3 สามารถ
ปฏิบัติการ
ประเมินค่าจาก
การฟัง

3.สามารถประเมิน
ค่าเรื่องที่ฟังและดู
ตามจุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร

1.สามารถประเมินค่า
เรื่องที่ฟังและดูตาม
จุดประสงค์ของผู้ส่ง
สาร
เกณฑ์การผ่าน ระดับ
ดี

1.สามารถ
ประเมินค่าเรื่อง
ที่ฟังและดูตาม
จุดประสงค์ของผู้
ส่งสาร
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

1.ประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดู
อย่างมีวจิ ารณญาณ
2.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ภาษาไทยในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.ใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดจากการใช้ภาษาไทยใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคนิคเพื่อนคู่คิดใน
ประเด็น การประเมินค่าเรื่องที่
ฟังและดู
3.การเขียนบทความวิชาการใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. กิจกรรม Role Play

6.4 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

4. สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการฟังเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การผ่าน ระดับ
ดี

สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ
ฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

1. วิเคราะห์การฟัง นำมา
วางแผน
ออกแบบกิจกรรมการให้
สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain - based
learning)
2.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –
based learning)
3.การเรียนรู้แบบร่วม
มือ (Cooperative learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube

1. แบบประเมินการ
ประเมินค่าเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมี
วิจารณญาณ *
หมายเหตุ * การวัด
และประเมินผลผู้เรียน
ที่มีความสามารถต่ำ
กว่าเกณฑ์ “ดีมาก”
ผู้สอนให้คำปรึกษา
เป็นรายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงานใหม่

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

6.5 สามารถใช้
วาทวิทยาสาหรับ
ครูในการถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข

1.ปฏิบัติวาทวิทยา
สาหรับครูในการ
ถ่ายทอดความรู้
สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข
2. สามารถใช้
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ

1. สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถ่ายทอดความรู้
สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข
2. สามารถใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่รว่ มกันอย่าง
สันติ
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80
สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การผ่าน ระดับ
ดี

6.6 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

4. สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครู
ในการถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุข
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80
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สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ
พูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอสังเขป)

1.ความหมาย, ความสำคัญ, องค์ประกอบ
ของการพูด,
จุดมุ่งหมาย, ลักษณะของผู้พูดที่ดี ,ประเภท
ของการพูด ,
การพูดให้สัมฤทธิผล และหัวใจนักพูด
2. สำนวน/คำประพันธ์ที่เกีย่ วข้องกับการพูด
3. การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
4. การพูดเพื่อสร้างสันติภาพ
5. การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
6. การพูดเชิงบวก
7. การใช้วาทการเพื่อการสอนของครู
1. วิเคราะห์การพูด นำมาวางแผน
ออกแบบกิจกรรมการให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

1. การอธิบาย
2. การสอนแบบ PQ4R
3. การสอนแบบ SQ3R
4. การสอนแบบ PANORAMA
5. การสอนแบบ KWL
6. การสอนแบบ 5W1H
6. การสอนแบบ DR TA
7. การฝึกปฏิบัติ

1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain - based learning)
2.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.Powerpoint
2.ตัวอย่างวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)

1.เกณฑ์การ
ประเมินการ
เขียน
2.เกณฑ์การ
ประเมินการพูด

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
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สมรรถนะ
สมรรถนะ
รองและย่อย
หลัก
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

6.7 สามารถ
ใช้การอ่าน
ในการ
สืบค้น
สารนิเทศ

สามารถใช้การ
อ่านในการ
สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สำหรับครู

อ่านโดยการ
สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้
ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สำหรับครู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ
80

อ่านบทความวิชาการ
รายงานการวิจยั
ตำราวิชาการ หนังสือ
โดยการ
สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้
ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
สำหรับครู
เกณฑ์การผ่าน อย่าง
น้อย 8 เรื่อง/เล่ม

- หลักการอ่าน
- ความหมายของการอ่าน
- จุดมุ่งหมายของการอ่าน
- ประเภทของการอ่าน
- ความสำคัญของการอ่าน
- หลักการอ่านคำใน
ภาษาไทย - คุณสมบัติ
ของนักอ่านที่ดี

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล (Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องที่
อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ

6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องที่อ่าน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ โดย
การพูด เขียน
แสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์
ประเมินค่า และ
นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต

6.8 สามารถสื่อสาร
เรื่องที่อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ โดยการพูด
เขียน แสดงความ
คิดเห็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต
เกณฑ์การผ่าน ร้อย
ละ 80

สื่อสารเรื่องที่อ่านให้
ผู้อื่นเข้าใจ โดยการ
พูด เขียน แสดงความ
คิดเห็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต
เกณฑ์การผ่าน ร้อย
ละ 80

- การพูด เขียน แสดง
ความคิดเห็น
- การพูด เขียนอย่าง
สร้างสรรค์
- การพูด เขียนในการ
ถ่ายทอดความรู้
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ประเมินค่า
และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล (Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. แบบประเมินการ
ประเมินการอ่าน
2. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน
หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏิบัติ/
ทำชิ้นงานใหม่

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

- รายงานความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูดี
1. แบบประเมินการ
- รายงานความก้าวหน้า
ประเมินการอ่าน เขียน รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
พูด
กิจกรรมด้วย
2. แบบประเมินการ
การพูดคุย บันทึกแจ้งผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินในแต่ละระยะ
สร้างสรรค์ ประเมินค่า -การสะท้อนผลการร่วม
หมายเหตุ * การวัดและ กิจกรรม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ช่วยเหลือ
ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน - ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
ให้คำปรึกษาเป็น
- จัดกิจกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
รายบุคคลและปฏิบัติ/ เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูดี
ทำชิ้นงานใหม่
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สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. แบบประเมินการ
ประเมินการอ่าน
2. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน
หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏิบัติ/
ทำชิ้นงานใหม่

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)
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6.9 รักการ
อ่าน

มีการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็น
นิสัยและรักการ
อ่าน

6.9 รักการอ่านและ
สร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อปลูกฝังการอ่าน
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืนทุก
รูปแบบ

อ่านหนังสือ 10 เล่ม/
ภาคเรียน

- บันทึกการอ่าน
- ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
พูด เขียน และตั้งคำถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล (Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

6.10
สามารถ
ออกแบบการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน
ให้กับผู้เรียน

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ให้กับผู้เรียน

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1
กิจกรรม/โครงการ

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนอย่างน้อย 1
กิจกรรม/โครงการ

- การออกแบบกิจกรรม
- การเขียนโครงการ

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล (Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

- รายงานความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูดี
1. แบบประเมินการจัด - รายงานความก้าวหน้า
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
การอ่าน
กิจกรรมด้วย
2. แบบประเมิน
การพูดคุย บันทึกแจ้งผลการ
โครงการ
ประเมินในแต่ละระยะ
หมายเหตุ * การวัดและ -การสะท้อนผลการร่วม
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
กิจกรรม
ความสามารถต่ำกว่า
- ให้คำปรึกษา แนะนำ
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน ช่วยเหลือ
ให้คำปรึกษาเป็น
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
รายบุคคลและปฏิบัติ/ - จัดกิจกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
ทำชิ้นงานใหม่
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูดี
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สมรรถนะ สมรรถนะ คำอธิบายสมรรถนะ
หลัก
รองและย่อย
รองหรือย่อย
(ถ้ามี)
6.10 การ
1. การปฏิบัตกิ าร
เขียนอย่างมี เขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. ความสามารถ - เขียนสื่อสารได้
ในการเขียน
ถูกต้องได้ระดับดี
อย่างมี
มากขึน้ ไป
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
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สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมิน ผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Ebooks
2.วารสารอิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล (Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

1. แบบประเมินการ
เขียน
2. แบบประเมิน
โครงการ
หมายเหตุ * การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่มี
ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ “ดีมาก” ผู้สอน
ให้คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและปฏิบัติ/
ทำชิ้นงานใหม่

- รายงานความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม
- ให้คำปรึกษา แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครูต้นแบบ /ครูดี

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1. การเขียนหนังสือ
ราชการ
2. การเขียนรายงาน
3. การเขียนบทความ

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง
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วิชา การพัฒนาหลักสูตร
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รหัส
1021201

คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้
และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษ า จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้า ง การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา (เขียน

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
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สมรรถนะรองที่
1.3 บูรณาการ
ความรู้
เนื้อหาวิชา
หลักสูตร
ศาสตร์การสอน
และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย

1. อธิบายความหมายและ
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ
องค์ประกอบ ประเภทของ
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้
การประเมินหลักสูตร
2. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลาง
3. สามารถออกแบบและสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมใน
สาขาวิชาเอก
4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

สามารถพัฒนา ใช้
และประเมินหลักสูตร
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1. สามารถวิเคราะห์ความหมายและ
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ
ประเภทของหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร
2. สามารถวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
3. สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก
4. สามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

หลักการแนวคิด
ทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร
พื้นฐานทาง
ปรัชญา
การศึกษา
จิตวิทยา สังคม
วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีในการ
พัฒนาหลักสูตร
วิวัฒนาการของ
หลักสูตรใน
ประเทศไทย
รูปแบบของ
หลักสูตร

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- สื่อบุคคล
- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์จริง
- ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สถานศึกษา
- คลิปวิดีโอ
-หนังสือ ตำรา
เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร

1.1 ประเมิน
จากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน
1.2 ประเมิน
จากการ
นำเสนอผลงาน
1.3 ประเมิน
จากผลงานการ
วิเคราะห์
ตัวชี้วัดจาก
หลักสูตร
แกนกลาง

- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึกแจ้ง
ผลการประเมินในแต่
ละระยะ
-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา
แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)
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- กิจกรรมศึกษา
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนต้นแบบใน
เรื่องกระบวนการ
จัดทำหลักสูตร
กระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ และ
กระบวนการ
บริหารหลักสูตร
สถานศึกษา
- วิเคราะห์
เปรียบเทียบ กรณี
ตัวอย่างหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทย
และต่างประเทศ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่3 มี
ความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
3.1 พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. อธิบายความหมาย
และจุดมุ่งหมาย
ความสำคัญ
องค์ประกอบ ประเภท
ของหลักสูตร
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำ
หลักสูตรไปใช้
การประเมินหลักสูตร
2. สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง
3. สามารถออกแบบ
และสร้างหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก
4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

สามารถพัฒนา ใช้
และประเมิน
หลักสูตรการผ่าน
สมรรถนะต้องผ่าน
ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับ
ดี

เนื้อหา (เขียนเป็น

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1. สามารถวิเคราะห์
ความหมายและจุดมุ่งหมาย
ความสำคัญ องค์ประกอบ
ประเภทของหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การนำหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร
2. สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง
3. สามารถออกแบบและ
สร้างหลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก
4. สามารถประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
การผ่านสมรรถนะต้องผ่าน
ทุกตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใน
ระดับดี

กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
การนำหลักสูตร
ไปใช้
การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตร
สถานศึกษา
ในสาขาวิชาเอก
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
ต่างประเทศ
ปัญหาและ
แนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

-ศึกษา เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการหลักสูตรของไทย
แต่ละยุคสมัย
- ศึกษา วิเคราะห์สรุปมโนทัศน์
ของหลักสูตรแกนกลาง
-ศึกษา วิเคราะห์ สรุปมโนทัศน์
ของหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก
- ฝึกปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร
รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขาวิชาเอก
-ฝึกปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของรายวิชาเอก
- ออกแบบกระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.4 ประเมินจากผลงาน
การจัดทำหลักสูตร
หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติม
1.5 ประเมินจากผลงาน
การประเมินหลักสูตร
1.6 ประเมินจากผลงาน
การออกแบบกระบวน
การนำหลักสูตรไปใช้
1.7 ประเมินจาก
กระบวนการทำงานและ
ผลสำเร็จของงานที่แสดง
ให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบและการ
ทำงานเป็นทีม
1.8 ประเมินจากรายงาน
และการนำเสนอ
การศึกษาสังเกตผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1022301
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดย
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรีย นรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะ
รองที่ 1.3
บูรณาการ
ความรู้
เนื้อหาวิชา
หลักสูตร
ศาสตร์การ
สอน และ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
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คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. สามารถออกแบบและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัดประเมินผลการเรียนรู้และ
ใช้สื่อหรือทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างบูรณาการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตร และ
ส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

1. อธิบายและวิเคราะห์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย
2.สามารถออกแบบและวาง
แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ได้
3. สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธกี ารจัดการ
เรียนรู้ เทคนิคการจัดการ
เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่
สอนและผู้เรียน

1.วิเคราะห์ แนวคิด หลักการการ
จัดการเรียนรู้
2. สามารถกำหนดจุดประสงค์
ออกแบบการประเมิน และกิจกรรม
การเรียนรู้ได้
3. ออกแบบ และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัย
พัฒนาการ และความแตกต่างของ
ผู้เรียน
4.ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค
5 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำ
เป็นและแก้ปัญหาได้

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1.ทฤษฎีการเรียนรู้
2. ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู้
3. ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้
4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(BBL,PBL,PrBL,RBL,
CBL)
5. นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

- ศึกษา สังเกต การจัด
กรรมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
- ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยวิธี
ศึกษาบทเรียน
- ฝึกปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค
-สะท้อนผลการเรียนรู้
สรุปองค์ความรู้เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพครู

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
-ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปัญญา/ครู
ต้นแบบในชุมชน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- คลิปวิดีโอ

1.1. ประเมิน
จากการ
ออกแบบและ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
1.2. ประเมิน
จากการฝึก
ปฏิบัติการ
สอนแบบ
จุลภาค

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลใน
แต่ละครั้งที่
จัดกิจกรรม
ด้วยการ
พูดคุย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.3
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสมร
สมรรถนะรองที่ 3.2
วางแผนและจัดการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.4
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน

2. สามารถ
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลและสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
มีความสุข

4.สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ
5. สามารถจัดการ
ชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียน
ที่มีความสุขและ
ปลอดภัยการผ่าน
สมรรถนะต้องผ่านทุก
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

สมรรถนะ
หลักที่ 3
มีความ
สามารถใน
การจัด
การเรียนรู้

แนวการจัด
กิจกรรม
ข้อๆ ประกอบด้วย
การเรียนรู้
หัวข้อและคำอธิบาย
เพื่อให้เกิด
พอสังเขป)
สมรรถนะ
6. การออกแบบ
และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
7. หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียน
8. นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนร่วมสมัย
เนื้อหา (เขียนเป็น

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน

6. เลือก ประยุกต์ และใช้สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาการสื่อสารของ
นักเรียนที่อิงกับมาตรฐานหลักสูตร
7. ออกแบบ วางแผนประเมินผลสะท้อนกลับและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
8. สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
ผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
9. สามารถสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้ผู้เรียน
นำการเรียนรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่อย่างเปิด
กว้าง กระตุ้นด้วยคำถามและปัญหาท้าทายการ
เรียนรู้
10. สามารถนำนวัตกรรม มาใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
11. สามารถกำกับ ดูแล และแก้ปัญหาในชั้นเรียน
12. สามารถสร้างเสริมความมีวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน
13. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียน
ออกแบบ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพการผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับดี

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.3 ประเมิน
จากบันทึกการ
สะท้อนผลการ
เรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละ
ระยะการสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา
แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ /ครูดี
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1022302
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้ เรียนให้เป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้ างนวัต กรรม สอดคล้องกับบริ บทและความแตกต่า งระหว่ า งบุ คคลของผู ้เรี ยน ผู้เรียนที่มีความต้ อ ง การจำเป็ นพิเศษ จัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่ง เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัด
การเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา (เขียน
สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู

สมรรถนะรองและ
ย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่ 1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 2.3
ส่งเสริมการเรียนรู้
เอาใจใส่ และ
ยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณา
การการเรียนรู้
แบบเรียนรวมที่มี
คุณภาพได้
2. เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการได้
3.ใช้และสร้างสื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1. สามารถออกแบบ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.สามารถบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ
3. สามารถจัดการ
ชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนที่
มีความสุขและปลอดภัย
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

1. สามารถออกแบบและบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวมได้
2. สามารถบูรณาการสาระการเรียนรู้ ทัง้
ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.สามารถเลือก ประยุกต์ และใช้สื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา และ
สร้างสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.สามารถประเมินผล สะท้อนผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
5. สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

1. การออกแบบ
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการ
2. การใช้สื่อและ
เทคโนโลยี
3. การจัดการ
เรียนรู้สำหรับ
เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
4.เทคนิคการ
สร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้เรียน

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
-ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา/ครู
ภูมิปัญญา/ครู
ต้นแบบในชุมชน
- ชุมชน
- สถานการณ์จริง
- คลิปวิดีโอ

1. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
2. ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินจาก
ผลงานการ
ออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)

เลือกใช้
กระบวนการเรียนรู้
ดังนี้
1. การเรียนรู้เชิง
รุก
2.การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
5. การเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา
แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

เนื้อหา (เขียน
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ 2.5
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่
3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร
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สมรรถนะรองที่
3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

4. ออกแบบเครื่องมือ
ประเมินการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความ
แตกต่างของผู้เรียนและ
บริบทเนื้อ กิจกรรมการ
เรียนรู้
5. สามารถ แสดงออก
ถึงการยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่
ละบุคคล
และสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน
มีความสุข

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

6. สามารถสร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจให้
ผู้เรียนนำการเรียนรู้ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่
อย่างเปิดกว้าง กระตุ้นด้วยคำถามและปัญหา
ท้าทายการเรียนรู้
7. สามารถนำนวัตกรรม มาใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
8. สามารถกำกับ ดูแล และแก้ปัญหาในชั้น
เรียน
9. สามารถสร้างเสริมความมีวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน
10. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในชั้นเรียน
ออกแบบ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพ การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

5.การประเมิน
ตามสภาพจริง
และเทคนิคการ
ประเมินการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน
6. หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
7. นวัตกรรมใน
การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ร่วมสมัย

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)

6. การเรียนรู้ที่
บูรณาการภาษา
และเนื้อหาในการ
สอน
7.การเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา
8. การศึกษา
บทเรียน
9. การสะท้อนผล

4. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งานที่แสดงให้
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม
5. ประเมินจาก
รายงานและ
การนำเสนอ
การศึกษา
สังเกตผู้เรียน
เป็นรายบุคคล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1042101
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 1มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
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สมรรถนะรองที่
1.4 ใช้ความรู้
การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และ
การวิจยั เพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

1. อธิบาย วิเคราะห์หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี การวัดผล
ประเมินผลสะท้อนผล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้
2. สามารถออกแบบ กำหนด
เกณฑ์และสร้างเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลที่ชัดเจน
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนและดำเนินการวัด
และประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
การวัดผล
ประเมินผล
สะท้อนผลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้
2 ออกแบบและ
ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี การวัดผล ประเมินผล
สะท้อนผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้
2. สามารถออกแบบ กำหนด
เกณฑ์และสร้างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่ชัดเจน
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน
3. สามารถวัด และประเมินผล
ตามสภาพจริงของผู้เรียนทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคลโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม
และหลากหลาย

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
2. พฤติกรรมทางการ
ศึกษา
3. เทคนิคและเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้
4. การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงการ
ประเมินภาคปฏิบัติ
และการประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

- ศึกษากรณีตัวอย่าง
- กำหนดแนวปฏิบัติใน
การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติ
หน้าที่ครูอย่างเหมาะสม
- ค้นคว้าตัวอย่างการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
- จัดการเรียนแบบใฝ่รู้
- ให้สังเกตการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน
- ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้
- จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- สื่อบุคคล
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์จริง
- คลิปวิดีโอ
- หนังสือ ตำรา
เกี่ยวกับการวัด
และประเมินผล

- ความสนใจ
และความ
มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
- ผลการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา
- ตรวจผลงาน
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงาน
-ตรวจผลงาน
- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรมด้วย
การพูดคุย บันทึก
แจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา ชีแ้ นะ
และให้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
- ให้เพือ่ นช่วยเพื่อน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
2.5พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

เนื้อหา (เขียนเป็น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

3. สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้
ของตามศักยภาพของ
ผู้เรียน

3. ใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
ดี

4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการประเมิน และให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มีรายละเอียด
ของข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. สามารถใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมาปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การผ่าน
สมรรถนะต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่
ในระดับดี

5. การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
6. สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
7. การตัดสินผลการ
เรียน

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

- ฝึกปฏิบัติการสอนใน
ห้องเรียน
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- สรุปองค์ความรู้เป็น
แผนผังความคิด
- แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
- ค้นคว้าข้อมูลจาก
วารสาร ตำราและ
อินเตอร์เน็ต

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ประเมินจาก
การรายงาน
- ประเมินจาก
รายงานและ
ความสามารถ
ในการนำเสนอ
ผลงาน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้เพิ่มเติม
จากครูต้นแบบ /ครูดี
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1032101
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็ นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 1 มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ
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สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
1.3 บูรณาการ
ความรู้ เนื้อหา
วิชา หลักสูตร
ศาสตร์การสอน
และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่
2.5 พัฒนา
ตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- ห้องเรียนและ
ห้อง ปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์
- สถานศึกษา
(โรงเรียน)
- คลิปวิดีโอ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ
- ครูผู้สอน
- นักเรียน
- แหล่งข้อมูลบน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น
งานวิจัย ข่าว
เป็นต้น

1. การวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ด้วยการสอบ (มี
การทดสอบ
Pretest/
Posttest)
2. การประเมิน
โครงการ/ วิจยั
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน

- ผลการนำไป
ทดลองในใช้ใน
สถานศึกษา
-ผลจากการประเมิน
กระบวนการ
ออกแบบ พัฒนา
ทดลองใช้เพื่อนำมา
ปรับปรุง
กระบวนการ
- การเขียนรายงาน
และคู่มือการใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
และผู้เรียน

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)

1. สามารถวิเคราะห์
เนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ผู้เรียน
องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อ
นำมาออกแบบ พัฒนา
และประเมิน นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
2. สามารถเลือกใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีอยู่อยาก
หลาก หลายมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และ
ผู้เรียนได้

1. สามารถวิเคราะห์
ออกแบบพัฒนา ประเมิน
บูรณาการและเลือกใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิ
ภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
2. สามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี

1. วิเคราะห์หลักการ
ทฤษฎีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
2. สามารถอธิบายการ
ทำงานของระบบดิจิทัล
เพื่อเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติงาน แล
กระบวนการจัดการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ดี
3. สามารถสืบค้นข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลอยู่ใน
เกณฑ์ดี

1. หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และผู้เรียน (ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมาย
พัฒนาการของเทคโนโลยี กระบวน
การ ของเทคโนโลยี ผลกระทบของ
เทคโนโลยี เป็นต้น)
2. การออกแบบ การพัฒนา การ
ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และผู้เรียน
(ศึกษากระบวนการออกแบบ พัฒนา
และการประเมินอย่างเป็นระบบ เช่น
ADDIE Model หรือ การนำ Blooms
‘ Taxonomy) เป็นต้น

ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
1.การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
2.การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
(Research-based
learning)
3.การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 3
มีความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้
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สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะ
รองที่ 3.5
วิจัย สร้าง
นวัตกรรม
และ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้
ของผู้เรียน

4. สามารถนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
ไปใช้พร้อมทั้ง
บูรณาการกับวิชา
อื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. มีจรรยาบรรณที
ดีโดยตระหนัก
และคำนึงถึง
ผลกระทบ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และ
สิทธิของผู้อื่นด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน

3. สามารถ
ประเมินและ
ปรับปรุง
กระบวนการทาง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
และผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี
การผ่าน
สมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

4. สามารถ
อธิบายและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยอยู่ใน
เกณฑ์ดี
5. มี
จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และ
ตระหนัก และ
ผลกระทบต่อ
การการละเมิด
ลิขสิทธิ์ และสิทธิ
ของผู้อื่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี
การผ่าน
สมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

เนื้อหา (เขียนเป็นข้อๆ ประกอบด้วยหัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)
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3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง(ศึกษาทฤษฏีและจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เช่น แนวคิดตามกลุ่ม Behaviorism, Cognitivism,
Constructivism แรงจูงใจ การรู้คิด ลีลาการเรียนรู้ แบบการคิด บุคลิกภาพ
การกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง Metacognition เป็นต้น)
4. วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้(ศึกษาวิธีสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกแบบ ต่างๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain - based
learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based learning)
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based learning) การเรียนรู้
โดยใช้วิจยั เป็นฐาน (Research-based learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning) การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative
learning) การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case – based learning)
การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation – based learning) การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential –based learning) การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based learning) การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity –based learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning) การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended
learning)
5. การเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน
6. กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
7. การพัฒนาโครงงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน

4.การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community –
based learning)

สื่อและ/
วิธีการวัดและ
หรือแหล่ง
ประเมินผล
เรียนรู้
3. การ
วิเคราะห์การ
นำไปใช้
ประโยชน์กบั
สถานศึกษา
และการ
รับรองจาก
สถานศึกษาถึง
ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- มีการขยายผล
ไปยังสถานศึกษา
อื่นๆพร้อมทั้ง
เอกสารการ
นำไปใช้
ประโยชน์จาก
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
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วิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1043101
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบ การวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม
ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา (เขียน

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่
1
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะ
หลักที่
3
มีความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่ 1.4
ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. อธิบายมโนทัศน์เรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. ออกแบบนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1.
สามารถทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ใช้กระบวนการวิจัยในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุก
ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

1.1 อธิบาย วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการวิจัย
และออกแบบการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
1.2 สามารถรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1.3 สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
1.4 สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนราย
กรณี
1.5 สามารถออกแบบวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่บูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก
1.6 สามารถเขียนรายงานการวิจัย
1.7 มีจรรยาบรรณของนักวิจัย
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

เป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
1. หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ในการวิจัย
2. ออกแบบการวิจัย
การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ
วิจัย
3. สถิติ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. จรรยาบรรณ
นักวิจัย
5. การเขียนรายงาน
การวิจัย

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- ฐานข้อมูลวิจัย
- โรงเรียน
- หนังสือ ตำรา
เกี่ยวกับการวิจัย

- ความสนใจและ
ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
- ตรวจรายงาน
การวิจัย
- สังเกตพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม
- ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน
การวิจัย

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)
การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์
- การศึกษารายกรณี
- การสะท้อนผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- รายงานความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่ละครั้งที่
จัดกิจกรรมด้วยการพูดคุย
บันทึกแจ้งผลการประเมิน
ในแต่ละระยะ
-การสะท้อนผลการร่วม
กิจกรรม
- ให้คำปรึกษา ชี้แนะและ
ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
- ให้เพื่อนช่วยเพื่อน
- จัดกิจกรรม Research
Conferece
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วิชา การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
คำอธิบายรายวิชา
1012202
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจบริบทการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกั บ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถน
ะหลักที่
1 มี
ความรู้
และ
ประสบ
การณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
ที่ 1.6
ออกแบบ
ดำเนินการ
เกี่ยวกับงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
ข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
เกิดสมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

เนื้อหา (เขียนเป็น

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือย่อย
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1.สามารถวิเคราะห์หลักการ
การบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภท
การศึกษา
2. สามารถออกแบบ
กระบวนการดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภท
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1.เลือกใช้ทฤษฎี
หลักการ และ
กระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
2.สามารถออกแบบ
การดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. วิเคราะห์และเลือกใช้
ทฤษฎี หลักการบริหาร
การศึกษา ระบบสารสนเทศ
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
2.สามารถวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา

และคำอธิบายพอ
สังเขป)

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

1 ทฤษฎี
หลักการบริหาร
การศึกษา
2.ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของ
สถานศึกษา
3.ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการใน
สถานศึกษา

- ศึกษา สังเกต
การการบริหาร
จัดการใน
สถานศึกษา
- ออกแบบการ
ประกันคุณภาพ
โดยโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
- ฝึกปฏิบัติงาน
การบริหาร4 ฝ่าย
ในโรงเรียนและ
งานประกัน
คุณภาพ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- สื่อบุคคล
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- คลิปวิดีโอ
- เอกสาร
หนังสือ ตำรา
วิจัย เกี่ยวกับ
การบริหาร
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ

1. ประเมินจาก
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมใน
สถานศึกษา
2. ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงาน
3. ประเมินจาก
ผลงานการ
ออกแบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่
ละครั้งที่จดั
กิจกรรมด้วยการ
พูดคุย บันทึก
แจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละ
ระยะ
-การสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.5 พัฒนา
ตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบายสมรรถนะรองหรือ
ย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.สามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
2.สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้
3.สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ
ประเมิน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาตามบริบท
ของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

1.เลือกใช้ทฤษฎี
หลักการ และ
กระบวนการ
บริหารให้
สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละ
สถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
2.สามารถ
ออกแบบการ
ดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เนื้อหา (เขียนเป็น

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

1. วิเคราะห์และเลือกใช้ทฤษฎี
หลักการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนเทศให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา
2.สามารถวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมที่เกีย่ วกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1.สามารถจัดกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
เหมาะสม
2.สามารถใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์
สรุปและสะท้อนคิด เพื่อนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา

1 ทฤษฎี
หลักการบริหาร
การศึกษา
2.ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา
3.ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการใน
สถานศึกษา
4.กฎหมายที่
เกี่ยวข้องการ
บริหาร
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)

- ศึกษา สังเกต
การการบริหาร
จัดการใน
สถานศึกษา
- ออกแบบการ
ประกันคุณภาพ
โดยโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
- ฝึกปฏิบัติงาน
การบริหาร4 ฝ่าย
ในโรงเรียนและ
งานประกัน
คุณภาพ
-สะท้อนผลการ
เรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพครู
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

4. ประเมิน
จากกระบวน
การทำงาน
และ
ผลสำเร็จของ
งานที่แสดง
ให้เห็นถึง
ความ
รับผิดชอบ
และการ
ทำงานเป็น
ทีม

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- ให้คำปรึกษา
ชี้แนะและให้
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

เนื้อหา
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 4
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน
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สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

สมรรถนะรอง
ที่ 4.2
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
และชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ทมี่ ี
คุณภาพของ
ผู้เรียน

1. สามารถ
ออกแบบการ
บริหาร
จัดการที่เปิด
โอกาสให้
ผู้ปกครอง
ชุมชนและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คุณภาพของ
ผู้เรียนและ
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1.สามารถปฏิบัตดิ ำเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม
2.ใช้ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา
1.สามารถวางแผนและออกแบบ
การบริหารสถานศึกษาบริหาร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีส่ ร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพของผูเ้ รียน
การผ่านสมรรถนะต้องผ่านทุกตัว
บ่งชี้อยู่ในระดับดี

1.สามารถจัดกิจกรรมการ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
2.สามารถใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษามา
วิเคราะห์ สรุปและสะท้อน
คิด เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
1.ออกแบบการบริหาร
จัดการที่เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
และสถานศึกษา
การผ่านสมรรถนะต้องผ่าน
ทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดี

(เขียนเป็น
ข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

5. การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

แนวทางการจัดการเรียนรู้
ได้แก่
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
- การเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจ (Collaborative
learning)
- การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning)
- การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (school based
learning)
- การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – based
learning)
-บทบาทสมมติ

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

5. ประเมิน
จากรายงาน
และการ
นำเสนอ
การศึกษา
สังเกตงาน
บริหารใน
สถานศึกษา
และงาน
ประกัน
คุณภาพ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

- ให้คำปรึกษา
ชี้แนะและให้
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรม
เสริม
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สมรรถนะรายวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ครู

สมรรถนะรอง

รายวิชา

สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

คุณธรรม จริยธรรม

สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

จรรยาบรรณ และจิต

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วิญญาณความเป็นครู

สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จติ วิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และ

จิตวิทยาสำหรับครู

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.1ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หาผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึงประสงค์

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่2 สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที3่ .2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มีปัญญารู้คดิ และมีความเป็นนวัตกร

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน

การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู้

รายวิชา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะหลักที่2 สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที3่ .2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มีปัญญารู้คดิ และมีความเป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะ
ของผู้เรียน

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินผลการ

สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล

เรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 2.5พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 2สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

การศึกษาและการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

การวิจัยและพัฒนา

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นวัตกรรมการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที1่ .6 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลง

การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ

สมรรถนะหลักที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพของผู้เรียน การศึกษา

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ภาษาและการสื่อสาร
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วิชา ครุนิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

รหัส
1004491

สมรรถนะ
หลัก
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบายรายวิชา
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ย วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู บูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ ทันสมัย แล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
๑. การเข้าใจเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและปฏิบัติตน
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สู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
มีความรอบรู้และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่จะ
นำเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวม
ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

๑. ปฏิบัติ
ตนตาม
หน้าที่ครูได้
อย่างถูกต้อง
และ
เหมาะสม
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

เนื้อหา (เขียนเป็น
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน

๑.วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan)
ด้านการก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
๒. สรุปผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เติมเติมสมรรถนะ ด้านการ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

๑. การวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติตน
ในการทำหน้าที่ครู
๒. แนวทางการ
พัฒนาตนเอง (ID
Plan)
๓. ผลการพัฒนา
ตนเองเพื่อเข้าสู่
เส้นทางสาย
วิชาชีพครู

๑. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(Research-based learning)
๒. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (Case – based
learning)
๓. การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation – based
learning)
๔. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน (Experiential –based
learning)
๕. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)
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คู่มือID Plan ประกอบด้วย
๑.กระบวนการ พัฒนาตนเอง
๑.๑ การวิเคราะห์ตนเองในการ
ทำหน้าที่ครู
๑.๒ แนวทางการพัฒนาตนเอง
(ID Plan)
๑.๓ ผลการพัฒนาตนเองเพื่อเข้า
สู่เส้นทางสายวิชาชีพครู
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล
๒.๑. ครู/อาจารย์ผู้สอน :
แบบประเมินสมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม
๒.๒ นักศึกษา : แบบประเมิน
ตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต
และ E-Portfolio

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
๑. การตรวจ
ผลงาน
๒. การสัมภาษณ์
๓. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
๔.การนำเสนอ EPortfolio

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

สะท้อนกลับ (AAR)
: เป็นรายบุคคล
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC)
พัฒนา : Creative
Discussion
(แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาตนเอง)
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สมรรถนะหลัก

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)
ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

เนื้อหา (เขียนเป็น
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ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน

๑. ประพฤติ
ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ตาม
วิชาชีพ มีความรักและ
จรรยาบรรณ
ศรัทธาในวิชาชีพ การ
วิชาชีพครู
ปรารถนาดีต่อศิษย์อย่าง
๒. แสดง
เสมอภาค และการมีจิต
พฤติกรรมที่
สาธารณะนำไปสู่การพัฒนา สะท้อนถึง
การมีจิต
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
วิญญาณ
ดังกล่าว
ความเป็นครู
เกณฑ์การ

๑. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ตนของตนเองในการทำ
หน้าที่ครู พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนาตนเอ ง(ID
Plan) ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
๒.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อเติมเติม
สมรรถนะ ด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

คำอธิบายสมรรถนะรอง
หรือย่อย
๑. มีความรู้ความเข้าใจ

ผ่านร้อยละ
80

ข้อๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

แนวการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมิน ผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชัน้ ปี
กลุ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
รอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู

ชั้นปีที่ 2
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 3
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
มีความสามารถในปฏิบัติการสอน

ชั้นปีที่ 2
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.1
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.5.
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 2.1
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2.
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.5.
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
มีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
สมรรถนะหลักที่
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 2สามารถปฏิบตั ิ
สมรรถนะรองที่ 2.2. ประพฤติตน
หน้าที่ครู
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.3. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.4. สร้างแรง
บันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
สมรรถนะรองที่ 2.5. พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2. ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.3. ส่งเสริมการเรียนรู้
เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.4. สร้างแรงบันดาลใจ
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม
สมรรถนะรองที่ 2.5. พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะรอง
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สมรรถนะรองที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.3
ดูแล ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ
สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.6
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 3 มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองที่ 3.1
สมรรถนะหลักที่ 3
พัฒนาหลักสูตร การ
มีความสามารถใน
จัดการเรียนรู้ การวัดและ การจัดการเรียนรู้
ประเมินผล การเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.6
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร สมรรถนะหลักที่ 3
การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
มีความสามารถใน
ประเมินผล การเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็น
นวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะรอง
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สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล การเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ
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ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก
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สมรรถนะหลักที่ 4 มี
ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สมรรถนะรองที่ 4.3
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม

สมรรถนะหลักที่ 4 มี
ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 5.1.
ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะรอง

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
สมรรถนะรองที่ 4.3
ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่ 4.4
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมรรถนะรองที่ 5.1.
ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 4
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

สมรรถนะหลักที่ 4
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และสามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 5.1.ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 5.1.ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย

รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
ตามความเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
สมรรถหลักและสมรรถรอง
2.สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
2.2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.3. ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2.4. สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
2.5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
3.1 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกรรม
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองและชุมชน
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.1. ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เทอมที่ 2
รายวิชา ครุนิพนธ์
สมรรถหลักและสมรรถรอง
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
2.1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
2.2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5. พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
5.1.ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
รหัส
1001801

คำอธิบายรายวิชา
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่

น(ท-ป-ศ)
2(90)

ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกร ณี (Case Study) โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพั ฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบ การณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)
สมรรถนะ
รองที่ 2.1
มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย
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ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
1. มีความรู้ความเข้าใจ 1. แสดง
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
พฤติกรรมที่
ความเป็นครู
สะท้อนถึงการมี
โดยเฉพาะความรัก
จิตวิญญาณ
และศรัทธาในวิชาชีพ ความเป็นครู
การปรารถนาดีต่อ
เกณฑ์การผ่าน
ศิษย์อย่างเสมอภาค
ร้อยละ 80
และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. วิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะ
ของครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครูได้
2. วิเคราะห์ตนเองถึงความรัก
และศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครู ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
- ความใฝ่ฝันอยากเป็นครู
- ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับครู
- การเคารพบูชาครู
- ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)
1. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู
2. จรรยาบรรณและวินยั ครู
3.บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจำชั้น
4.รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบการศึกษารายกรณี
(Case Study)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

คู่มือ "ปฏิบัตกิ าร
สอนใน
สถานศึกษา 1" มี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. บทนำ
บทบาทหน้าทีข่ อง
ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา

1. การตรวจผลงาน
2. การสัมภาษณ์
3. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ E-

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case –
based learning)
3. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation –
based learning)

Portfolio

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

สะท้อนกลับ (AAR) :
เป็นรายบุคคล และ
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

สมรรถนะ รอง
ที่ 2.5 พัฒนา
ตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. ความเข้าใจใน
เส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
ความรอบรู้และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่จะ
นำเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวม
ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. สืบค้นและสรุปแนวทางการ
พัฒนาตนในเส้นทางวิชาชีพครู
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรทางการศึกษาและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อม
นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)
5.การออกแบบและสร้าง
หลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน
6.แนวทางการพัฒนาตนใน
เส้นทางวิชาชีพครู
7. กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา
8. แนวทางในการทำงาน
และแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา
9. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูกับ
ชุมชน โรงเรียนกับชุมชน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
5. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชน
เป็นฐาน (Community –
based learning)
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
7. การเรียนรู้แบบร่วมแรง
ร่วมใจ (Collaborative
Learning)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2 . กิจกรรม ศึกษา
สังเกต ปฏิบัติงานและ
บันทึกผลงานใน
สถานศึกษา ประเด็น
ดังต่อไปนี้
2.1 ความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู
2.2 จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินยั ครู
2.3 บทบาทหน้าที่ของ
ครูผู้สอนและครูประจำ
ชั้นในการช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน
2.4 การออกแบบและ
สร้างหลักสูตรรายวิชา
ในชั้นเรียน
2.5 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้ง
แบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม
2.6 แนวทางในการ
ทำงานและแก้ปัญหา
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ในสถานศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

พัฒนา : Creative
Discussion
(แนวทางปฏิบัติและ
พัฒนาตนเอง)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้

1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอนและสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม
1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจดังกล่าวในการ
จัดทำการศึกษารายกรณี
และวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 3.3
ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

1.ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้า
สู่ชั้นเรียน รวมถึงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กบั
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
1. อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและสร้าง
รายวิชาในชั้นเรียน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ
80
1. ดูแล ช่วยเหลือ
และพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และประสบ
ความสำเร็จในการ
เรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การผ่าน
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1. อธิบายเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ระบุบทบาทหน้าที่ของ
ครูผู้สอนและครูประจำชั้นใน
การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน
2. ศึกษา รวบรวม และสรุป
รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม 3. ระบุ
และวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาหรือต้องการพัฒนาของ
กรณีศึกษา (case study) และ
1. ประยุกต์ใช้สื่อและ รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มี
เทคโนโลยีวัดและ
ความหลากหลาย พร้อม
ประเมินผลเพื่อ
นำเสนอแนวทางแก้ไข
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
เหมาะสมและ
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาที่
เกณฑ์การผ่านร้อยละ ทันสมัยกับการพัฒนาผู้เรียน
80
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้
2.7 แนวทางการพัฒนา
ตนในเส้นทางวิชาชีพครู
2.8 กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2.9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครู
กับชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชน
3. ผู้ประเมินและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้บริหาร: แบบ
ประเมินสมรรถนะ
3.2 ครู/อาจารย์ผู้สอน:
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบประเมินพฤติกรรม
3.3 นักศึกษา: แบบ
ประเมินตนเองแบบ
สัมภาษณ์แบบสังเกต และ
E-Portfolio
4. เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 4 มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน
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สมรรถนะ
หลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 3.6
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ

1. การมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประพฤติปฏิบัติตาม
หลักการทำงานเป็นทีมและการ
เป็นสมาชิกที่ดีของทีม

สมารถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
สมรรถนะรองที่ 4.3
ศึกษา เข้าถึงบริบท
ชุมชน และสามารถ
อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่ 5.1
ปฏิบัติตนตามจรรยา
บรรณของวิชาชีพ

1. ความสามารถในการร่วมมือ
กับผู้ปกครองทั้งในส่วนของการ
รวบรวมข้อมูลและร่วมกัน
วางแผนในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของทีมในการทำงาน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการ
ทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษา
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1.ร่วมมือกับผู้ปกครองและ 1. รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจาก
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้ ผู้ปกครองด้วยการสังเกตและการ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สัมภาษณ์
และเกิดการเรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทชุมชนและนำมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู-้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์
รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูกับชุมชน
โรงเรียนกับชุมชนเกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

1.แสดงออกถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. . ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จาก
การสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครูในสถานศึกษาได้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
รหัส
1002801

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบตั ิ
หน้าที่ครู

คำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหา
2(90)
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกั นคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบาย
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองหรือย่อย
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะรอง
ที่ 2.1 มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การปรารถนาดี
ต่อศิษย์อย่างเสมอภาค
และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว

1. แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็น
ครู
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1.ช่วยเหลือผู้เรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่ต้องร้อง
ขอและไม่หวังสิ่งตอบ
แทน
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)
1. ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการสอนใน
สถานศึกษา 1
2. การช่วยเหลือผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

คู่มือ "ปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา2" มี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. บทนำ บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา

1. การตรวจ
ผลงาน
2. การสัมภาษณ์
3. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case
– based learning)
3. การเรียนรู้สถานการณ์
เป็นฐาน (Situation –
based learning)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

สะท้อนกลับ (AAR) :
เป็นรายบุคคล และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
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สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย

สมรรรถนะ
รองที่ 2.2
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม
และจริยธรรม
และเป็น
พลเมืองที่
เข้มแข็ง
สมรรถนะรอง
ที่ 2.5
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. ประพฤติปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้อื่นในทุกๆ ด้าน
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1. ความเข้าใจใน
เส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและปฏิบัติ
ตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
ความรอบรู้และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่จะ
นำเสนอแนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวม
ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
-

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1.ปฏิบัติตัวตาม
ระเบียบและ
ข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80
1. วิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้
มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

4.ออกแบบแผนการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้
5. การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
6. การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
7. การวิเคราะห์และเก็บ
รวบรวมบริบทชุมชนรอบที่ตั้ง
ของโรงเรียน
8. โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –
based learning)
5. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community –
based learning)
6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ
(Collaborative
Learning)

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

2. กิจกรรม ปฏิบัติงานร่วมกับครูพี่เลี้ยง
และบันทึกผลงานในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา
2.2. การช่วยเหลือผู้อื่น
2.3. แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก
2.4. การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้
สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
2.5 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชัน้
เรียน
2.6 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวม
บริบทชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียน
2.8 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การ
วัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย
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1 การมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์
สมรรถนะรองที่ 3.4 1. การมีความรู้ความ
จัดกิจกรรมและสร้าง เข้าใจหลักการและ
บรรยากาศการเรียนรู้ แนวทางการจัด
ให้ผู้เรียนมีความสุขใน บรรยากาศการเรียนรู้
การเรียนโดยตระหนัก ในชั้นเรียน นำไปสู่
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน การออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุข
สมรรถนะรองที่ 3.6 1. การมีความรู้ความ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
เข้าใจและสามารถ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ประพฤติปฏิบัติตาม
และมีส่วนร่วมใน
หลักการทำงานเป็น
กิจกรรมการพัฒนา
ทีมและการเป็น
วิชาชีพ
สมาชิกที่ดีของทีม

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
1. อธิบายกระบวน
การพัฒนาหลักสูตร
ออกแบบและสร้าง
รายวิชาในชั้นเรียน
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. จัดบรรยากาศการ 1. อธิบายถึงแนวทางการจัด
เรียนรู้ที่เน้นให้
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เรียนได้
ภายใต้ความสุข
2. ออกแบบการจัดบรรยากาศ
เกณฑ์การผ่านร้อย การเรียนรู้ในชั้นเรียนที่
ละ 80
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ให้ความร่วมมือในการ
1. ปฏิบัติตนเป็น
ดำเนินกิจกรรมต่างๆใน
สมาชิกที่ดีของทีมใน โรงเรียน ภายใต้การสื่อสาร
การทำงาน
ด้วยวัจนภาษาและอวัจน
เกณฑ์การผ่านร้อย ภาษาที่เหมาะสม
ละ 80
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

3. ผู้ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้บริหาร: แบบประเมิน
สมรรถนะ
3.2 ครู/อาจารย์ผู้สอน: แบบ
ประเมินสมรรถนะแบบประเมิน
พฤติกรรม
3.3 นักศึกษา: แบบประเมิน
ตนเองแบบสัมภาษณ์แบบสังเกต
และ E-Portfolio
4. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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สมรรถนะ
หลักที่ 4.
มีความ
สามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สมรรถหลักที่
5 ปฏิบัติตน
ตามจรรยา
บรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถรองที่ 5.1 ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1.ความสามารถในการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองทั้งในส่วนของการรวบรวม
ข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ
สมรรถนะรองที่ 4.3
ชุมชนและสามารถนำองค์ความรู้
ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และ ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการ
สามารถอยู่รว่ มกันบนพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 1. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการจัด
สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม กิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาท
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1.ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และเกิดการเรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. มีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและนำมาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1.แสดงออกถึงการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากผู้ปกครอง
ด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์
2. ร่วมวางแผนกับผู้ปกครองในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบ
ที่ตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม
นำเสนอผลการศึกษาอย่างครบถ้วน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียน
และชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จากการ
สังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษาได้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อ
และ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการ
สะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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รหัส
1003801

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่

น(ท-ป-ศ)
2(90)

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบีย บวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ ( AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็น
ครู โดยเฉพาะความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อศิษย์อย่างเสมอ
ภาค และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
1. แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็น
ครู
เกณฑ์การผ่านร้อย
ละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ
สังเขป)
1. ช่วยเหลือผู้เรียนและ 1. ระเบียบและ
บุคลากรในโรงเรียนด้วย ข้อบังคับของ
ความเต็มใจ โดยไม่ต้อง สถานศึกษาและการฝึก
ร้องขอและไม่หวังสิ่ง
ปฏิบัติการสอนใน
ตอบแทน
สถานศึกษา
2. แสดงพฤติกรรมที่
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
สะท้อนถึงความรักและ และคุณธรรมสำหรับครู
3. การออกแบบการจัด
เอื้ออาทรต่อผู้เรียน
อย่างเสมอภาคทั้งทาง กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
กาย วาจาและใจ
เกณฑ์การผ่านร้อยละ
ความหลากหลาย
80
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

คู่มือปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 3 มี
องค์ประกอบ
ดังนี้
1.บทนำบทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา

1. การตรวจ
ผลงาน
2. การสัมภาษณ์
3. การ
ประเมินผลการ
สะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR)
จากการอภิปราย
กลุ่ม
4.การนำเสนอ
E-Portfolio

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

1.การเรียนรู้โดยใช้วิจยั เป็น
ฐาน (Research-based
learning)
2.การเรียนรู้สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation-based
learning)
3.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน(Experiential-based
learning)
4.การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน(Community-based
learning)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สะท้อนกลับ (AAR)
: เป็นรายบุคคล
และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้
(PLC)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
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ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

4. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขั้นสูง
5. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ในชั้นเรียน
6. การพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก
7.การวิจัยอย่างง่าย เช่น
วิจัยหน้าเดียว
8. การวิเคราะห์และ
นำเสนอบริบทชุมชนรอบ
ที่ตั้งของโรงเรียน
9. การเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
6. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ
(Collaborative
Learning)

สมรรถนะรองที่
2.2 ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง

1. ประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นใน
ทุกๆด้าน

1. ปฏิบัติตวั ตาม
ระเบียบและข้อบังคับ
ของสถานศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูอย่าง
เคร่งครัด
2. ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างดีให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

สมรรถนะรองที่
2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

1. การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันในทุกๆ มิติ

1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย
เหมาะกับผู้ที่เรียนที่มี
ความแตกต่างทั้ง
ทางด้านรูปแบบการ
เรียนรู้ ระดับ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ และวัฒนธรรม
เกณฑ์การผ่านร้อยละ
80

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

2. กิจกรรมปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และบันทึกผลงาน
ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1. ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
2.3. การออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง
2.4. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาในชั้นเรียน
2.5. การพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

พัฒนา : Creative
Discussion
(แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาตนเอง
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
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สมรรถนะรองที่
2.4 สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม

1. การกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
โดยใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา

สมรรถนะรองที่
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวมได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1. แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จในการเรียน
2. กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งในและนอก
ห้องเรียน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และสามารถสะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

2.6 การวิจยั อย่างง่าย เช่น
วิจัยหน้าเดียว
2.7. การรวบรวมข้อมูล
ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง
2.8. การวิเคราะห์และ
นำเสนอบริบทชุมชนรอบที่ตั้ง
ของโรงเรียน
2.9. การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
ผู้บริหาร : แบบประเมิน
สมรรถนะ
ครู/อาจารย์ผู้สอน : แบบ
ประเมินสมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม
นักศึกษา : แบบประเมิน
ตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต และ E-Portfolio
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะ
หลักที่ 3 มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่3.2
วางแผนและจัดการเรียนรู้
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร
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สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ
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สมรรถนะรองที่ 3.4
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน
และสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบและ
สร้างรายวิชาในชั้นเรียน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มีความเหมาะสม สอดคล้องและ
ครบถ้วนในทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง

1. ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง โดย
สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้
1. การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าวในการจัดทำการศึกษา
รายกรณีและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
1. การมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและแนวทางการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน
นำไปสู่การออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข

1. วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
ด้วยชุดคำถามหรือกิจกรรมที่เหมาะสม

1. ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และประสบความสำเร็จ
ในการเรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถกู ต้องตามระเบียบ
วิธีวจิ ัย
1. นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนด้วย
รูปแบบการวิจยั หน้าเดียวได้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ได้ด้วยตนเอง

1. จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ภายใต้
ความสุข
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผล
และพัฒนา)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย
สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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สมรรถนะ
หลักที่ 4. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

1. ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้าสู่ชั้น
เรียน รวมถึงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กบั ผู้เรียน
1. การมีความรู้ความเข้าใจและ
สมรรถนะรองที่ 3.6
สามารถประพฤติปฏิบัติตาม
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วน หลักการทำงานเป็นทีมและการ
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา เป็นสมาชิกที่ดีของทีม
วิชาชีพ

1. ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่
ดีของทีมในการทำงาน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน

1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และเกิด
การเรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
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สมรรถนะรองที่4.3
ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน
และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม

1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
และชุมชนและความสามารถใน
การนำผู้ปกครองหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ทันสมัยกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียน ภายใต้การสื่อสาร
ด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่
เหมาะสม
3.6.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. มีส่วนร่วมในการเยีย่ มบ้านของผู้เรียน
2. มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองที่
ทางสถานศึกษาจัดขึ้น และสรุปผลการ
ประชุมผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบ
ที่ตงั้ ของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม
นำเสนอผลการศึกษาอย่างครบถ้วน
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา(เขียนเป็นข้อ
ๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผล
และพัฒนา)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะรองที่ 4.4
1. การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำใน
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
โรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียน
และชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

สมรรถนะรองที่ 5.1
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวินยั
ครูได้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80

เนื้อหา(เขียนเป็นข้อ
ๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบาย
พอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ(รายละเอียด
ด้านท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผล
และพัฒนา)
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4)
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รหัส
1004801

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะ
หลักที่ 2
สามารถ
ปฏิบัติ
หน้าที่ครู

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
มีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในก ารพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ ( AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC) เพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โดยเฉพาะ
ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การปรารถนาดี
ต่อศิษย์อย่างเสมอภาค
และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

1. แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
2. แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความรัก
และเอื้ออาทรต่อ
ผู้เรียนอย่างเสมอภาค
ทั้งทางกาย วาจาและ
ใจ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1.ช่วยเหลือ
ผู้เรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ โดย
ไม่ต้องร้องขอ
และไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ ประกอบด้วย
หัวข้อและคำอธิบายพอสังเขป)
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1. ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัตกิ าร
สอนในสถานศึกษา
2. จรรยาบรรณวิชาชีพและ
คุณธรรมสำหรับครู
3. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย
4. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

น(ท-ป-ศ)
2(290)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

คู่มือปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
4 มีองค์ประกอบ
ดังนี้
บทนำ บทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา

1. การตรวจผลงาน
2. การสัมภาษณ์
3. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

1.การเรียนรู้โดยใช้วิจยั เป็นฐาน
(Research-based learning)
2.การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation-based learning)
3.การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
เป็นฐาน(Experiential-based
learning)
4.การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน(Community-based
learning)

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

สะท้อนกลับ
(AAR) : เป็น
รายบุคคล
และร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้
(PLC)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
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สมรรถนะรองที่
2.2 ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง

1. ประพฤติปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น
ในทุกๆด้าน

สมรรถนะรองที่
2.3 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

1. การออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างกันในทุกๆ
มิติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรอง
หลักและ
หรือย่อยและเกณฑ์การ
เกณฑ์การ
ผ่าน
ผ่าน
1. ปฏิบัติตัวตามระเบียบ
และข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
อย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างดีให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย วาจาและ
จิตใจ
1. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย เหมาะ
กับผู้ที่เรียนที่มีความ
แตกต่างทั้งทางด้าน
รูปแบบการเรียนรู้ ระดับ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ และวัฒนธรรม

เนื้อหา

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
6. การพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขา
วิชาเอก
7. การวิจยั ในชั้นเรียน (Action
Research)
8. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
9. การบูรณาการบริบทชุมชนสู่
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
10. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
6. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
Learning)

2. กิจกรรม ปฏิบัติงานการสอนใน
สถานศึกษาและบันทึกผลงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1. ระเบียบและข้อบังคับของ
สถานศึกษาและการฝึกปฏิบัตกิ าร
สอนในสถานศึกษา
2.2. จรรยาบรรณและคุณธรรม
สำหรับครู
2.3. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ความหลากหลาย
2.4. การออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง
2.5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2.6. การพัฒนา
ตนเองให้
มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

พัฒนา :
Creative
Discussion
(แนวทาง
ปฏิบัติและ
พัฒนาตนเอง

หน้า 137

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
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สมรรถนะรองที่
2.4 สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม

1. การกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดที่นำไปสู่
การสร้างนวัตกรรม โดย
ใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา

สมรรถนะรองที่
2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1. ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้าได้ด้วยการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
สามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาครูในภาพรวม
ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อย
หลักและ
และเกณฑ์การผ่าน
เกณฑ์การ
ผ่าน
1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการ
เรียน
2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งในและนอกห้องเรียน
3. เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
1. เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
สามารถสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างชัดเจน
2. สังเคราะห์และนำเสนอรูปแบบ
การพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้
เกิดทักษะที่สำคัญกับครูอย่าง
แท้จริง

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ ๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

2.7 การวิจยั ในชั้นเรียน (Action
Research)
2.8 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
2.9 การบูรณาการบริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของโรงเรียน
2.10 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล
ผูบ้ ริหาร : แบบประเมินสมรรถนะ
ครู/อาจารย์ผู้สอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบประเมินพฤติกรรม
นักศึกษา : แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ EPortfolio
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)
สมรรถนะ
สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนา
หลักที่ 3 มี
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ
ความสามารถ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ในการจัดการ
สมรรถนะรองที่3.2 วางแผนและ
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมี
ความเป็นนวัตกร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สามารถรายงาน ผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรม
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดย
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
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สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1. การมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
ขั้นตอน และสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์
1. ความสามารถในการออกแบบและ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูง โดยสามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้

1.อธิบายกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร ออกแบบ
และสร้างรายวิชาในชั้นเรียน

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทมี่ ีความ
เหมาะสม สอดคล้องและครบถ้วนในทุก
ขั้นตอนได้ด้วยตนเอง

1. วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

1. การมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
เครื่องมือและระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าวในการจัดทำการศึกษาราย
กรณีและวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1. การมีความรู้ความเข้าใจหลักการและ
แนวทางการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน นำไปสู่การออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุข
1. ความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้า
สู่ชั้นเรียน รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน

1. ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู้

1. ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยชุด
คำถามหรือกิจกรรมที่เหมาะสม
2. ออกแบบและจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
และนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
1. พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งด้วยกระบวนการวิจยั ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวจิ ัย
2. นำเสนอผลการวิจยั ในชั้นเรียนในรูปแบบ
ของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (5 บท) ได้
1. ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขได้ด้วย
ตนเอง

1. จัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ภายใต้ความสุข

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

1. ประยุกต์ใช้สื่อและ
1. ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบ
เทคโนโลยีวัดและประเมินผล ของกระบวนการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ หรือ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
สื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
เหมาะสมและสร้างสรรค์

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

สมรรถนะหลัก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลักที่ 4
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
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สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 3.6
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อนื่
อย่างสร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ

1. การมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักการทำงานเป็นทีม
และการเป็นสมาชิกทีด่ ีของทีม

1. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดขี องทีมในการทำงาน

สมรรถนะรองที่ 4.2
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูท้ ี่มีคณ
ุ ภาพของ
ผู้เรียน

1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและชุมชนและความสามารถใน
การนำผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 4.3
ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน
และสามารถอยูร่ ่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่ 4.4
ส่งเสริม อนุรกั ษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สมรรถนะรองที่ 5.1
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

1. การมีความรู้ความเข้าใจบริบทของ
ชุมชนและสามารถนำองค์ความรูด้ ังกล่าว
มาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดการ
เรียนรู้
2. มีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนและนำมา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สง่ เสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่
1. มีความรู้ความเข้าใจบริบทของชุมชนและนำมา
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. การมีส่วนร่วมและเป็นผูน้ ำในการจัด
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาทใน
การส่งเสริม อนุรกั ษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
1. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักและเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
ภายใต้การสื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เหมาะสม
2. แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในการทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในการร่วมวางแผนและ
ออกแบบการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน
1. มีส่วนร่วมในการเยีย่ มบ้านของผูเ้ รียน
2. มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองทีท่ างสถานศึกษาจัดขึ้น
และสรุปผลการประชุมผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือชุมชน ในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในรูปแบบทางการหรือไม่เป็น
ทางการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบที่ตงั้ ของโรงเรียนอย่าง
ละเอียด พร้อมนำเสนอผลการศึกษาอย่างครบถ้วน
2. บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน

1. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สง่ เสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่

1. จัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม อนุรกั ษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน่ โดยร่วมมือกับชุมชน

1. แสดงออกถึงการประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวินัยครูได้

เนื้อหา

กระบวนการ
จัดการ
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อ
และ/
หรือ
แหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการ
สะท้อนผล
กลับให้
ผู้เรียน
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มคอ 2. มรรพ.

8 รายละเอียดของสมรรถนะของกลุ่ม SIL สมรรถนะหลัก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
(สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561)
มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ของเราไม่มี) สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
สมรรถนะรอง
2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
2.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรอง
3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร
3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
สมรรถนะรอง
4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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สมรรถนะ
หลัก
2. สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ครู

ตัวบ่งชี้
สมรรถนะหลัก
2.1 แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการมีจติ
วิญญาณความเป็น
ครู

สมรรถนะรอง

คำอธิบายสมรรถนะรอง

2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็น
ครู

2.1 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความ
เป็นครู โดยเฉพาะความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อศิษย์อย่าง
เสมอภาค และการมีจติ
สาธารณะนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
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2.1.1 วิเคราะห์และสรุปคุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูได้ (ปี 1)
2.1.2 วิเคราะห์ตนเองถึงความรักและศรัทธาทีม่ ีต่อวิชาชีพครู ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ (ปี 1)
- ความใฝ่ฝันอยากเป็นครู
- ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับครู
- การเคารพบูชาครู
- ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
2.1.3 ช่วยเหลือผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องร้องขอและไม่หวังสิ่งตอบแทน (ปี 2/3/4
ภาคเรียนที่ 1)
2.1.4 แสดงพฤติกรรมทีส่ ะท้อนถึงความรักและเอื้ออาทรต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาคทั้งทางกาย วาจาและใจ (ปี 3/4
ภาคเรียนที่ 1)
2.1.5 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตติ นของตนเองในการทำหน้าที่ครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan)
ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู (ครุนิพนธ์)
2.1.6* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ (ครุนิพนธ์)
2.2 ปฏิบัติตนเป็น 2.2 ประพฤติปฏิบัตติ นตาม 2.2.1 ปฏิบัติตัวตามระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด (ปี
แบบอย่างที่ดีมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
2/3/4 ภาคเรียนที่ 1)
คุณธรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น 2.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดีให้กับผู้เรียนทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
จริยธรรม และเป็น ในทุกๆด้าน
2.2.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตติ นของตนเองในการทำหน้าที่ครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้าน
พลเมืองที่เข้มแข็ง
การปฏิบัตติ นเป็นพลเมืองที่ดี (ครุนิพนธ์)
2.2.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี(ครุนิพนธ์)
2.3 ส่งเสริมการ 2.3 การออกแบบและจัด
2.3.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะกับผู้ทเี่ รียนที่มคี วามแตกต่างทั้งทางด้าน
เรียนรู้ เอาใจใส่
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มคี วาม รูปแบบการเรียนรู้ ระดับความสามารถในการเรียนรู้ และวัฒนธรรม (ปี 3 /4 ภาคเรียนที่ 1)
และยอมรับความ หลากหลายเพื่อให้
แตกต่างของ
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มี
ผู้เรียนแต่ละบุคคล ความแตกต่างกันในทุกๆมิติ
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3. มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
หลัก

1.อธิบาย
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบ
และสร้างรายวิชา
ในชั้นเรียน

สมรรถนะรอง

คำอธิบายสมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง

2.4 สร้างแรง
บันดาลใจ และ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม

2.4 การกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดที่นำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้ความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนา

2.4.1 แสดงพฤติกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียน (ปี
3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.4.3 เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)

2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

2.5 ความเข้าใจในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้าได้
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่จะนำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูในภาพรวมได้

3.1 พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

2.5.1 สืบค้นและสรุปแนวทางการพัฒนาตนในเส้นทางวิชาชีพครูด้วยการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางการศึกษา
และเอกสารที่เกีย่ วข้อง พร้อมนำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ( ปี 1)
2.5.2 วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก (ปี 2)
2.5.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสามารถสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.5.4 สังเคราะห์และนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันและส่งเสริมให้เกิดทักษะที่
สำคัญกับครูอย่างแท้จริง (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
2.5.5 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของตนเอง พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้านการก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง (ครุนิพนธ์)
2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ ด้านการก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลง (ครุนิพนธ์)
3.1 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.1.1 อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง (ปี 1
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ /ปี 2)
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุก
3.1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี 2)
ขั้นตอน และสามารถ
3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและครบถ้วนในทุกขั้นตอนได้ด้วยตนเอง (ปี –
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
ได้อย่างสมบูรณ์
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สมรรถนะ
หลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
หลัก
2. วางแผนและ
ออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรม
การจัดเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม

สมรรถนะรอง
3.2 วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิด และมีความ
เป็นนวัตกร

คำอธิบายสมรรถนะรอง
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3.2 ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูง โดยสามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้
4. ดูแลช่วยเหลือ 3.3 ดูแลช่วยเหลือ 3.3 การมีความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาผูเ้ รียน และพัฒนาผูเ้ รียน เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบ
ให้มีคุณลักษณะที่ เป็นรายบุคคล
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
พึงประสงค์และ
สามารถรายงาน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบความสำเร็จ ผลการพัฒนา
ความเข้าใจดังกล่าวในการ
ในการเรียนรู้
คุณภาพผู้เรียนได้ จัดทำการศึกษารายกรณี
และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
อย่างเป็นระบบ
พัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
3.2.1 ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ด้วยชุดคำถามหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม (ปี 3/4)
3.2.2 ออกแบบและจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และนำไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
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3.3.1 ระบุบทบาทหน้าที่ของครูผสู้ อนและครูประจำชั้นในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน (ปี 1)
3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุปรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
(ปี 1)
3.3.3 ระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนาของกรณีศึกษา (case study) และรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครื่องมือที่มีความหลากหลาย พร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไข (ปี 1)
3.3.4 พัฒนาหรือแก้ปัญหาผู้เรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่งด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย (ปี 3/4
ภาคเรียนที่ 1)
3.3.5 นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบการวิจยั หน้าเดียวได้ (ปี 3)
3.3.6 นำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบของรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (5 บท) ได้ (ปี4 ภาคเรียนที่ 1)
5. จัดบรรยากาศ 3.4 จัดกิจกรรม
3.4 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ (ปี 2)
การเรียนรู้ที่เน้นให้ และสร้าง
หลักการและแนวทางการจัด 3.4.2 ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี 2)
ผู้เรียนเกิดการ
บรรยากาศการ
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น 3.4.3 ออกแบบการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขได้ด้วยตนเอง (ปี 3 / 4 ภาคเรียน
เรียนรูภ้ ายใต้
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี เรียน นำไปสู่การออกแบบ ที่ 1)
ความสุข
ความสุขในการ
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
เรียนโดยตระหนัก ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียนมีความสุข
ผู้เรียน
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สมรรถนะ
หลัก
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4. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

ตัวบ่งชี้สมรรถนะ
หลัก
3. ประยุกต์ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีวัด
และประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
6. ปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกที่ดีของทีม
ในการทำงาน

สมรรถนะรอง
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

คำอธิบายสมรรถนะรอง
3.5 ความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน รวมถึง
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผูเ้ รียน

3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง 3.6 การมีความรู้ความเข้าใจและ
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
สามารถประพฤติปฏิบัตติ ามหลักการ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
ทำงานเป็นทีมและการเป็นสมาชิกที่ดี
ของทีม
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1. ร่วมมือกับ
4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
ผู้ปกครองและ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
ชุมชนในการ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเกิด
การเรียนรู้

4.1 ความสามารถในการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองทั้งในส่วนของการรวบรวม
ข้อมูลและร่วมกันวางแผนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
3.5.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยกับการพัฒนาผู้เรียน (ปี 1)
3.5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม (ปี 3)
3.5.1 ออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของกระบวนการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ หรือ
สื่อการเรียนรู้ทมี่ ีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
3.6.1 วิเคราะห์และสรุปแนวทางในการทำงานและแก้ปญ
ั หาร่วมกันระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา (ปี 1)
3.6.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา (ปี 1)
3.6.3 ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ภายใต้การสื่อสารด้วยวัจนภาษา
และอวัจนภาษาทีเ่ หมาะสม (ปี 2/3/4 ภาคเรียนที่ 1)
3.6.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
3.6.5 แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในการร่วมวางแผนและออกแบบการดำเนินกิจกรรมใน
โรงเรียน (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
4.1.1 รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากผู้ปกครองด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์ (ปี 1/2)
4.1.2 ร่วมวางแผนกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ (ปี 2)

สมรรถนะหลัก
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ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
1. ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์และเกิด
การเรียนรู้
2. มีความรู้ความเข้าใจ
บริบทของชุมชนและ
นำมาบูรณาการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
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5. ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

3. เข้าร่วมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1. แสดงออกถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

สมรรถนะรอง
4.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพของ
ผู้เรียน
4.3 ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน และ
สามารถอยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5.1 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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* อาจมี/ไม่มี ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา

คำอธิบายสมรรถนะรอง
4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
กับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
และความสามารถในการนำ
ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
4.3 การมีความรู้ความเข้าใจบริบท
ของชุมชนและสามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าวมาบูรณาการเข้าสู่
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
4.2.1 มีส่วนร่วมในการเยี่ยมบ้านของผู้เรียน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
4.2.2 มีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น และสรุปผลการประชุมผู้ปกครองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
4.2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือชุมชน ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งใน
รูปแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)

4.3.1 สังเกต รวบรวม และวิเคราะห์รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างครูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ครูกับชุมชน โรงเรียนกับชุมชน (ปี 1)
4.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนรอบที่ตั้งของโรงเรียนอย่างละเอียด พร้อมนำเสนอผลการศึกษา
อย่างครบถ้วน (ปี 2/3/4 ภาคเรียนที่ 1)
4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน (ปี 4 ภาค
เรียนที่ 1)
4.4 การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำใน 4.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้โรงเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรม (ปี 2 /3)
มีบทบาทในการส่งเสริม อนุรักษ์
4.4.2 จัดกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ชุมชน
(ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและวินัยครู จากการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัตหิ น้าที่ครูในสถานศึกษาได้
จรรยาบรรณวิชาชีพ นำไปสู่การ
(ปี 1-2)
พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะ
5.1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและวินัยครูได้ (3-4)
ดังกล่าว
5.1.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัตติ นของตนเองในการทำหน้าที่ครู พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
(ID Plan) ด้านจรรยาบรรณ (คุรุนพิ นธ์)
5.1.4* สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติมเติมสมรรถนะ
ด้านจรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ์)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา ฟิสิกส์สาหรับครู 1
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4011902 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบั ติเิิงกลของ

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมิาติโดยใิ้หลักฐานเิิงประจักษ์ ใิ้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 อธิบายหลักการ
กฎ ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

สามารถอธิบาย
หลักการ กฎ
ทฤษฎี
ปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้
ความรู้ทางฟิสิกส์ได้

1. สามารถอธิบาย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ได้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)
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1. การวัด
2. เวกเตอร์
3. แรงและการเคลื่อนที่
4. งานและพลังงาน
5. ระบบอนุภาค และ
โมเมนตัม
6. วัตถุแข็งเกร็ง
7. สมบัติเิิงกลของสสาร
8. ความโน้มถ่วง
9. กลศาสตร์ของไหล
10. คลื่นกล
11. เสียง

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- เอกสารประกอบการ
สอนรายวิิา
- หนังสือ/คู่มือครู
เกี่ยวกับรายวิิาฟิสิกส์
- แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
เิ่น พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์สาเร็จรูป
-วัสดุ อุปกรณ์สาหรับ
พื้นฐานที่ใิ้ศึกษา
ฟิสิกส์

- ตรวจสอบ
การตอบ
คาถามระหว่าง
การจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโน
ทัศน์ฟิสิกส์ใน
หัวข้อต่างๆ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- หลังการจัดกิจกรรม ผู้สอน
ตั้งคาถามเพื่อให้นักศึกษาทั้ง
ห้องสะท้อนผลการเรียนรู้โดย
เน้นการระบุประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ิีววิทยา
- นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนทัศน์ใน
ประเด็นต่างๆ มาสะท้อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วา่ ผู้เรียน
ทั่วไปมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
อย่างไรบ้าง

หน้า 147

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง
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แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีฟิสิกส์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่
วิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผูเ้ รียน(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางาน
ของนักศึกษา นาเสนอด้านที่
เป็นข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถศึกษาหาความรู้ทาง
ิีววิทยาได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสาร

นาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอ
ว่ามีข้อดีขอ้ จากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถอธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ
และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก
1. มีทักษะการ
ปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความสามารถใน
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2 ปฏิบัติการทดลองเพื่อให้รู้
และเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี
และิีววิทยา
1.3 บันทึกข้อมูลการทดลอง
ตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็น
ระบบ
1.4 วิเคราะห์และอภิปรายผล
การทดลอง
1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่ได้จาก
การทดลองเพื่ออธิบาย
หลักการ กฎ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์
แสดงคุณลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่ใิ้ในการศึกษาฟิสิกส์
และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน

2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
สามารถ
อธิบายและ
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทาง
ฟิสิกส์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. สามารถใิ้
เครื่องมือพื้นฐานใน
การการศึกษา
ฟิสิกส์และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75

แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
การประเมินได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

ปฏิบัติการทดลอง
ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิิา
ฟิสิกส์สาหรับครู 1

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดยใิ้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based learning)
2. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based learning)

- เอกสาร
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
- วัสดุ อุปกรณ์
สาหรับพื้นฐาน
ที่ใิ้ศึกษาฟิสิกส์

- ตรวจสอบการ
ตอบคาถามระหว่าง
การจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ตรวจสอบทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วย
การสังเกต และ
หรือ แบบวัดทักษะ
กระบวนการ

- หลังการจัดกิจกรรม ผู้สอน
ตั้งคาถามเพื่อให้นักศึกษาทั้ง
ห้องสะท้อนผลการปฏิบัติการ
ทดลองโดยเน้นการระบุ
ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์
ใิ้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ฟิสิกส์รวมทั้งการสะท้อนผล
ในประเด็นทักษะกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในก่อน ระหว่าง และ
หลังปฏิบัติการ

- ตรวจสอบการ
ตอบคาถามระหว่าง
การจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางาน
ของนักศึกษา นาเสนอด้านที่
เป็นข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถศึกษาหาความรู้ทาง
ิีววิทยาได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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วิชา ฟิสิกส์สาหรับครู 2
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4012903 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ แสงและทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ นาความรู้ไปอธิบายปรา กฏการณ์
ทางธรรมิาติ โดยใิ้หลักฐานเิิงประจักษ์ ใิ้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านฟิสิกส์ เพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 อธิบายหลักการ
กฎ ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถอธิบาย หลักการ
กฎ ทฤษฎีปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้ความรู้
ทางฟิสิกส์ได้

1. สามารถอธิบาย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ได้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)
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1. ความร้อนและอุณหภูมิ
2. เทอร์มอไดนามิกส์
3. แสงและการเห็น
4. ไฟฟ้า
5. แม่เหล็ก
6. ของไหล
7. นิวเคลียร์ฟิสิกส์
8. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
9. ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิิา
- หนังสือ/คู่มือครู
เกี่ยวกับรายวิิา
ฟิสิกส์
- แหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เิ่น
พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์
ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์
สาเร็จรูป
-วัสดุ อุปกรณ์
สาหรับพื้นฐานที่
ใิ้ศึกษาฟิสิกส์

- ตรวจสอบ
การตอบ
คาถามระหว่าง
การจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโน
ทัศน์ฟิสิกส์ใน
หัวข้อต่างๆ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- หลังการจัดกิจกรรม
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อน
ผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์
ิีววิทยา
- นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนทัศน์ใน
ประเด็นต่างๆ มาสะท้อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วา่
ผู้เรียนทั่วไปมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
อย่างไรบ้าง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีฟิสิกส์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่
วิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและประเมินผล

(ตามหลักการประเมินผล สะท้อนผล
และ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางานของ
นักศึกษา นาเสนอด้านที่เป็นข้อดี
ข้อจากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถศึกษาหา
ความรู้ทางิีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องหรือเหมาะสม

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสาร

นาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอว่า
มีข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง ควร
ปรับปรุงอย่างไรถึงจะสามารถ
อธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและ
อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก
1. มีทักษะการ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความสามารถใน
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 ใิ้เครื่องมือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
1.2 ปฏิบัติการทดลอง
เพื่อให้รู้และเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
1.3 บันทึกข้อมูลการ
ทดลองตามข้อเท็จจริง
ได้อย่างเป็นระบบ
1.4 วิเคราะห์และ
อภิปรายผลการทดลอง
1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่
ได้จากการทดลองเพื่อ
อธิบายหลักการ กฎ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน

2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
สามารถอธิบาย
และการ
ปฏิบัติการทดลอง
ทาง ฟิสิกส์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1. สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาฟิสิกส์และ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

ปฏิบัติการทดลองทาง
ฟิสิกส์เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิิาฟิสิกส์สาหรับครู
2

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน (Experiential
–based learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้
- เอกสาร
ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
- วัสดุ
อุปกรณ์
สาหรับ
พื้นฐานที่ใิ้
ศึกษาฟิสิกส์

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและประเมินผล

(ตามหลักการประเมินผล สะท้อนผล
และ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ตรวจสอบทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกต
และ หรือ แบบวัดทักษะ
กระบวนการ

- หลังการจัดกิจกรรม ผู้สอนตั้ง
คาถามเพื่อให้นักศึกษาทั้งห้อง
สะท้อนผลการปฏิบัติการทดลอง
โดยเน้นการระบุประจักษ์พยาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ฟิสิกส์รวมทั้งการ
สะท้อนผลในประเด็นทักษะ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในก่อน
ระหว่าง และ หลังปฏิบัติการ

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางานของ
นักศึกษา นาเสนอด้านที่เป็นข้อดี
ข้อจากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถศึกษาหา
ความรู้ทางิีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้องหรือเหมาะสม
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วิชา เคมีสาหรับครู 1
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4021902 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ธาตุและตารางธาตุ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว พันธะเคมี สมดุ ลเคมี นา

ความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมิาติโดยใิ้หลักฐานเิิงประจักษ์ ใิ้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านเคมี
เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.1.1 อธิบาย
หลักการ กฎ
ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้
องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
1.2 มีจิต
วิทยาศาสตร์1.2.1
มีจิตวิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน

1. สามารถอธิบาย
คะแนนความรอบรู้ใน
หลักการ กฎ ทฤษฎี
เนื้อหาวิิา (ร้อยละ 60)
ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
และสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติโดยอาศัยองค์
ความรู้ทางเคมีได้
2. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และเจต
คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์/
เคมี และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์/เคมี

1. ระดับความสามารถ
ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติ โดยอาศัย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ทางเคมี (ระดับดี)
2. ระดับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์/
เคมี และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์/เคมี
(ระดับดี)

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

สมบัติของสาร ปริมาณ
สารสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอม ธาตุและตาราง
ธาตุ แก๊ส ของแข็ง
ของเหลว พันธะเคมี
สมดุลเคมี

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรม
สาเร็จรูป
ประกอบการ
นาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการ
สอน/ตารา/
หนังสือ
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ
สามมิติ

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎี
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบ
คาถามในิั้น
เรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรม

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้
ความคิด และผลการ
ปฏิบัติงาน
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2. ทักษะการ
ปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2.1 มีความรู้และ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
ฟิสิกส์ เคมี และิีววิทยา
2.1.1 ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.2 ปฏิบัตกิ ารทดลอง
เพื่อให้รู้และเข้าใจเนื้อหา
ฟิสิกส์ เคมี และิีววิทยา
2.1.3 บันทึกข้อมูลการ
ทดลองตามข้อเท็จจริงได้
อย่างเป็นระบบ
2.1.4 วิเคราะห์และ
อภิปรายผลการทดลอง
2.1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่
ได้จากการทดลองเพื่อ
อธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์
2.2 มีจิตวิทยาศาสตร์2.2.1
มีจิตวิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
1. สามารถ
ปฏิบัติการทดลอง
ทางเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง
2. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติการทดลอง
ทางเคมี

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
คะแนนทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์/
เคมี (ร้อยละ 60)

ตัวบ่งชีข้ อง
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

1. ระดับ
ความสามารถใน
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทางเคมี
(ระดับดี)
2. ระดับเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์
(ระดับดี)

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

ปฏิบัติการ
ทดลองทางเคมี
เกี่ยวกับเนื้อหา
ในรายวิิาเคมี
สาหรับครู 1

1. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)

1. โปรแกรมสาเร็จรูป
ประกอบการนาเสนอ
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
3. เอกสารประกอบการ
สอน/ตารา/หนังสือ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพสามมิติ
6. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์/เคมี

1. การทดสอบภาคปฏิบัติ
2. การทางานรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและการตอบ
คาถามในิั้นเรียน
4. ทักษะการนาเสนอ/การ
รายงานผลการศึกษา
5. การตอบคาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความร่วมมือในการทา
กิจกรรม

การให้ข้อมูล
ป้อนกลับระหว่าง
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทั้งด้าน
ความรู้ความคิด
และผลการ
ปฏิบัติการ
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วิชา เคมีสาหรับครู 2
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4021903 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน กรด- เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์

เคมี
อินทรีย์ นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมิาติ โดยใิ้หลักฐานเิิงประจักษ์ ใิ้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้
ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.1.1 อธิบาย
หลักการ กฎ
ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้
องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
1.2 มีจิต
วิทยาศาสตร์1.2.1
มีจิตวิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน

1. สามารถอธิบาย
คะแนนความรอบรู้ใน
หลักการ กฎ ทฤษฎี
เนื้อหาวิิา (ร้อยละ 60)
ทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
และสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติโดยอาศัยองค์
ความรู้ทางเคมีได้
2. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และเจต
คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์/
เคมี และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์/เคมี

1. ระดับความสามารถ
ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติ โดยอาศัย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ทางเคมี (ระดับดี)
2. ระดับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์และเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์/
เคมี และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์/เคมี
(ระดับดี)

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

สารละลาย อุณหพล
ศาสตร์เคมี
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล
เคมี สมดุลไอออน
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรม
สาเร็จรูป
ประกอบการ
นาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการ
สอน/ตารา/
หนังสือ
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ
สามมิติ

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎี
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบ
คาถามในิั้น
เรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรม

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้
ความคิด และผลการ
ปฏิบัติงาน
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สมรรถนะหลัก
2. ทักษะการ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน

สมรรถนะรองและย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2.1 มีความรู้และความสามารถใน
การปฏิบัตกิ ารทดลองทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
2.1.1 ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2.1.2 ปฏิบัตกิ ารทดลองเพื่อให้รู้
และเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
2.1.3 บันทึกข้อมูลการทดลองตาม
ข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ
2.1.4 วิเคราะห์และอภิปรายผลการ
ทดลอง
2.1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่ได้จาก
การทดลองเพื่ออธิบายหลักการ กฎ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
2.2 มีจิตวิทยาศาสตร์2.2.1 มีจิต
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. สามารถปฏิบัติการ
ทดลองทางเคมีได้อย่าง
ถูกต้อง
2. มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และเจต
คติที่ดีต่อการปฏิบัติการ
ทดลองทางเคมี

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
คะแนนทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์/
เคมี (ร้อยละ 60)

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1. ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัตกิ าร
ทดลองทางเคมี (ระดับ
ดี)
2. ระดับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ และเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์
(ระดับดี)

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

ปฏิบัติการทดลอง
ทางเคมีเกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิิา
เคมีสาหรับครู 2

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรม
สาเร็จรูป
ประกอบการ
นาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการ
สอน/ตารา/
หนังสือ
4. เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพ
สามมิติ
6. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์/เคมี

1. การทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบคาถาม
ในิั้นเรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ/การ
รายงานผล
การศึกษา
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรม

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

การให้ข้อมูล
ป้อนกลับระหว่างการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทั้งด้านความรู้
ความคิด และผลการ
ปฏิบัติการ
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วิชา ชีววิทยาสาหรับครู 1
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4031802 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การศึกษาิีววิทยาและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติและการจัดระบบของสิ่งมีิีวิต เคมีพื้นฐานในสิ่งมีิีวิต โครงสร้างหน้าที่

ของเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ เมแทบอลิ ซึ ม การสื บ พั น ธุ์ พั น ธุ ศ าสตร์ น าความรู้ ไ ปอธิ บ ายปรากฏการณ์ ท างธรรมิาติ โ ดยใิ้ ห ลั ก ฐานเิิ งประจั ก ษ์ ใิ้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านิีว วิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 อธิบายหลักการ
กฎ ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา

ตัวบ่งิี้ของ
เนื้อหา
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย (เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)
สามารถอธิบาย หลักการ
กฎ ทฤษฎีปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้ความรู้
ทางิีววิทยาได้

1. สามารถอธิบาย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้ความรู้ทาง
ิีววิทยาได้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

การศึกษาิีววิทยาและ
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
สมบัติและการจัดระบบ
ของสิ่งมีิีวิต เคมีพื้นฐาน
ในสิ่งมีิีวิต โครงสร้าง
หน้าที่ของเซลล์และ
เนื้อเยื่อ เมแทบอลิซึม
การสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
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1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิิา
- หนังสือ/คู่มือครู
เกี่ยวกับรายวิิา
ิีววิทยา
- แหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เิ่น
พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์
ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์
สาเร็จรูป
-วัสดุ อุปกรณ์
สาหรับพื้นฐานที่
ใิ้ศึกษาิีววิทยา

- ตรวจสอบ
การตอบ
คาถามระหว่าง
การจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโน
ทัศน์ิีววิทยา
ในหัวข้อต่างๆ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- หลังการจัดกิจกรรม
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อน
ผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์
ิีววิทยา
- นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนทัศน์ใน
ประเด็นต่างๆ มาสะท้อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วา่
ผู้เรียนทั่วไปมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
อย่างไรบ้าง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง
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แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่
วิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางาน
ของนักศึกษา นาเสนอด้านที่
เป็นข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถศึกษาหาความรู้ทาง
ิีววิทยาได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสาร

นาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอ
ว่ามีข้อดีขอ้ จากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถอธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ
และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก
2. มีทักษะการ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1. มีความรู้และ
ความสามารถใน
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 ใิ้เครื่องมือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และสารเคมีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
1.2 ปฏิบัติการทดลอง
เพื่อให้รู้และเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
1.3 บันทึกข้อมูลการ
ทดลองตามข้อเท็จจริง
ได้อย่างเป็นระบบ
1.4 วิเคราะห์และ
อภิปรายผลการทดลอง
1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่
ได้จากการทดลองเพื่อ
อธิบายหลักการ กฎ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน

สามารถอธิบายและการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
ิีววิทยาได้

2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

เนือ้ หา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

1. สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ปฏิบัติการทดลอง
ทางิีววิทยา
เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิิาิีววิทยา
สาหรับครู 1

แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มจี ิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้
- เอกสาร
ปฏิบัติการ
ิีววิทยา
- วัสดุ
อุปกรณ์
สาหรับ
พื้นฐานที่ใิ้
ศึกษา
ิีววิทยา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ตรวจสอบทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วย
การสังเกต และ หรือ
แบบวัดทักษะ
กระบวนการ

- หลังการจัดกิจกรรม ผู้สอน
ตั้งคาถามเพื่อให้นักศึกษาทั้ง
ห้องสะท้อนผลการปฏิบัติการ
ทดลองโดยเน้นการระบุ
ประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์
ใิ้ในการอธิบายปรากฏการณ์
ิีววิทยารวมทั้งการสะท้อนผล
ในประเด็นทักษะกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในก่อน ระหว่าง และ
หลังปฏิบัติการ

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางาน
ของนักศึกษา นาเสนอด้านที่
เป็นข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถศึกษาหาความรู้ทาง
ิีววิทยาได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม
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วิชา ชีววิทยาสาหรับครู 2
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4031803 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ แนวคิดและกลไกของวิวัฒนาการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางิีวภาพ การเติบโตและการเจริญ โครงสร้างและการ

ทางานของพืิและสัตว์ พฤติกรรม นิเวศวิทยา นาความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมิาติโดยใิ้หลักฐานเิิงประจักษ์ ใิ้ห้องปฏิบัติการวิท ยาศาสตร์
ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านิีววิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
ท้องถิ่น

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
ในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทั้ง
ในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึก
ในเนื้อหาฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา

1.1 อธิบายหลักการ
กฎ ทฤษฎี ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
1.2 อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถอธิบาย หลักการ
กฎ ทฤษฎีปรากฏการณ์
ธรรมิาติ โดยใิ้ความรู้
ทางิีววิทยาได้

1. สามารถอธิบาย
หลักการ กฎ ทฤษฎี
ปรากฏการณ์ธรรมิาติ
โดยใิ้ความรู้ทาง
ิีววิทยาได้
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

แนวคิดและกลไกของ
วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน
และความหลากหลายทาง
ิีวภาพ การเติบโตและ
การเจริญ โครงสร้างและ
การทางานของพืิและ
สัตว์ พฤติกรรม
นิเวศวิทยา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
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1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิิา
- หนังสือ/คู่มือครู
เกี่ยวกับรายวิิา
ิีววิทยา
- แหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เิ่น
พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์
ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์
สาเร็จรูป
-วัสดุ อุปกรณ์
สาหรับพื้นฐานที่
ใิ้ศึกษาิีววิทยา

- ตรวจสอบ
การตอบ
คาถามระหว่าง
การจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโน
ทัศน์ิีววิทยา
ในหัวข้อต่างๆ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- หลังการจัดกิจกรรม
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อน
ผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์
ิีววิทยา
- นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนทัศน์ใน
ประเด็นต่างๆ มาสะท้อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วา่
ผู้เรียนทั่วไปมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
อย่างไรบ้าง
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
วิทยาศาสตร์
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางาน
ของนักศึกษา นาเสนอด้านที่
เป็นข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถศึกษาหาความรู้ทาง
ิีววิทยาได้อย่างถูกต้องหรือ
เหมาะสม

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสาร

นาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอ
ว่ามีข้อดีขอ้ จากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถอธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ
และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม

สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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สมรรถนะ
หลัก
2. มีทักษะ
การ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสต
ร์พื้นฐาน

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

ปฏิบัติการทดลอง
ทางิีววิทยา
เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิิาิีววิทยา
สาหรับครู 2
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1. มีความรู้และ
ความสามารถใน
การปฏิบัตกิ าร
ทดลองทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา

1.1 ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์ สามารถอธิบายและการ
วิทยาศาสตร์และ
ปฏิบัติการทดลองทาง
สารเคมีได้อย่างถูกต้อง ิีววิทยาได้
และเหมาะสม
1.2 ปฏิบัติการทดลอง
เพื่อให้รู้และเข้าใจ
เนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา
1.3 บันทึกข้อมูลการ
ทดลองตามข้อเท็จจริง
ได้อย่างเป็นระบบ
1.4 วิเคราะห์และ
อภิปรายผลการทดลอง
1.5 ใิ้ประจักษ์พยานที่
ได้จากการทดลองเพื่อ
อธิบายหลักการ กฎ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

1. สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการ
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ได้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

2. มีจิต
วิทยาศาสตร์

แสดงคุณลักษณะนิสัย
ของบุคคลที่ใิ้ใน
การศึกษาิีววิทยาและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เหมาะสมกับงาน

แสดงลักษณะของ
บุคคลที่มีจิตวิทยา
ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้โดย
ใิ้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem
- based
learning)
2. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquirybased
learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์
เป็นฐาน
(Experiential –
based
learning)
4. การเรียนรู้
ด้วยแบบจาลอง
เป็นฐาน
(model-based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
- เอกสาร
ปฏิบัติการิีววิทยา
- วัสดุ อุปกรณ์
สาหรับพื้นฐานที่ใิ้
ศึกษาิีววิทยา

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ตรวจสอบทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยการ
สังเกต และ หรือ แบบวัด
ทักษะกระบวนการ

- หลังการจัดกิจกรรม ผู้สอนตั้ง
คาถามเพื่อให้นักศึกษาทั้งห้อง
สะท้อนผลการปฏิบัติการทดลอง
โดยเน้นการระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใิ้ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ิีววิทยา
รวมทั้งการสะท้อนผลในประเด็น
ทักษะกระบวนการที่เกิดขึ้นในก่อน
ระหว่าง และ หลังปฏิบัติการ

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ

นาผลการประเมินการทางานของ
นักศึกษา นาเสนอด้านที่เป็นข้อดี
ข้อจากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถศึกษาหา
ความรู้ทางิีววิทยาได้อย่างถูกต้อง
หรือเหมาะสม
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วิชา คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4091902 รอบรูแ้ ละปฏิบตั กิ ารคาควณ แก้ปญั หาโจทย์เกีย่ วกับ ระบบจานวน ความสัมพันธ์ฟงั ก์ชนั เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลาดับและ

อนุกรม ลิมติ และความต่อเนื่องของฟงั ก์ชนั เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบือ้ งต้น อนุพนั ธ์ของฟงั ก์ชนั ตัวแปรเดียว สถิตเิ บือ้ งต้น ประยุกต์ใช้
ความรูค้ ณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการสูก่ ารจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.
สมรรถนะ
สอนด้วย
โครงงาน
ฐานวิจัย
แบบบูรณา
การข้าม
ศาสตร์

สมรรถนะรองและย่อย (ถ้ามี)

1.1 มีทักษะขั้นบูรณาในการสอน
โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใิ้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based
Learning)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1.1.1 สามารถสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยทักษะขั้น
บูรณาในการสอนโครงงาน
ฐานวิจัยแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ หรือกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based
Learning) หรือกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใิ้ปัญหา
เป็นฐาน (ProblemBased Learning)

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน
มีทักษะขั้นบูรณาการใน
การสอนด้วยโครงงาน
ฐานวิจัยแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 80

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน
1. สามารถสอนวิทยาศาสตร์ด้วย
ทักษะขั้นบูรณาในการสอนโครงงาน
ฐานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน (Project-Based Learning)
หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใิ้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based
Learning) และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 80

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

1. สถิติเบื้องต้น
2. ระบบจานวน
3. ความสัมพันธ์
ฟังก์ิัน
4. เมทริกซ์
5. เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาคตัด
กรวย
6. ลาดับและอนุกรม
7. ลิมิต และความ
ต่อเนื่องของฟังก์ิัน
8. อนุพันธ์ของ
ฟังก์ิันตัวแปรเดียว

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้โดย
ใิ้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based
learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใิ้วิจัยเป็นฐาน
(Researchbased
learning)

1. Power
point/ VDO
clips
2. เอกสาร/
บทความ
3 webbased
learning
4.
คอมพิวเตอร์
และระบบ
อินเตอร์เน็ต
5.webbased
learning

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
1. ประเมิน
จากการถามตอบในการ
อภิปราย
ร่วมกันใน
ห้องเรียน
2. ประเมิน
การนาความรู้
ไปใิ้ในการ
แก้ปัญหา

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน(ตาม
หลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.
แบบทดสอบ
ความรู้
2. แบบฝึก
ทักษะการ
แก้ปัญหา
3. แบบ
ประเมิน
พัฒนาการ
รายบุคคลตาม
สภาพจริง
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สมรรถนะหลัก

2. สามารถ
วิเคราะห์ ไตร่ตรอง
ใิ้วิจารณญาณ
แก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับ
การสอน
วิทยาศาสตร์ได้
อย่างเป็นเลิศ โดย
ใิ้ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
(4Cs)

สมรรถนะรองและย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2.1 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา
2.ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม
และภาวะผู้นา
3. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ
4.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (21st Century Learning Framework)
จาก http://www.qlf.or.th/)
5. ทักษะดิจิทัล
(ดัดแปลงจาก The New York Academy
of Sciences
https://www.nyas.org/media/13051/gs
a_stem_education_framework_dec20
16.pdf)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

2.1.1 ใิ้ทักษะในศตวรรษที่
21 ในการวิเคราะห์
ไตร่ตรอง ใิ้วิจารณญาณ
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
เกี่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นเลิศ

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

มีการประยุกต์ใิ้
คณิตศาสตร์ในการ
อธิบายปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ด้วย
การวิเคราะห์
ไตร่ตรอง ใิ้
วิจารณญาณ
แก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับ
การสอนวิทยาศาสตร์
ได้อย่างเป็นเลิศ โดย
ใิ้ทักษะในศตวรรษที่
21 (4Cs)

1. มีทักษะในศตวรรษที่
21 ดังนี้
1. ทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ปัญหา
2.ทักษะด้านความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา
3. ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ
4.ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
5. ทักษะดิจิทัล
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 80

การประยุกต์ใิ้
คณิตศาสตร์ใน
การอธิบาย
ปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนกา
รจัดการ
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียด
ด้านท้าย
ตาราง)**

1. การ
เรียนรู้โดย
ใิ้ปัญหา
เป็นฐาน
(Problem
- based
learning)
2. การ
เรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity
–based
learning)

สือ่ และ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผ
ล

1. Power
point/
VDO clips
2. เอกสาร/
บทความ
3 webbased
learning
4.
คอมพิวเตอ
ร์และระบบ
อินเตอร์เน็ต
5.webbased
learning

1.
ประเมิน
จากการ
ถาม-ตอบ
ในการ
อภิปราย
ร่วมกันใน
ห้องเรียน
2.
ประเมิน
การนา
ความรู้ไป
ใิ้ในการ
แก้ปัญหา

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน(ตาม
หลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.
แบบทดสอบ
ความรู้
2. แบบฝึก
ทักษะการ
แก้ปัญหา
3. แบบ
ประเมิน
พัฒนาการ
รายบุคคลตาม
สภาพจริง
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วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4122910 ศึกษาและปฏิบัติให้รอบรู้ สมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอ นุภาค
หลักและธรรมิาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธรรมิาติของแรงในิีวิตประจาวัน ผลของแรงที่
กระทาต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ ความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและ
พลังงาน พลังงานในิีวิตประจาวัน ธรรมิาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นาความรู้ไปใิ้ประโยิน์เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างธรรมิาติกับการดารงิีวิตที่ดี และเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
1. ใิ้ความรู้
วิทยาศาสตร์
เพื่อการ
ดารงิีวิต

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
1. มีความรอบรู้
หลักวิทยาศาสตร์
เพื่ออธิบายและ
นาไปใิ้ให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดี

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย
อธิบายหลัก
วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
กายภาพ

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
สามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์
กายภาพได้
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ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1. สามารถ
อธิบายหลักการ
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์
กายภาพได้ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

1. ธาตุและสารประกอบ
2. สาริีวโมเลกุล
3. ปฏิกิริยาเคมี
4. แรงในธรรมิาติ
5. แรงและการเคลื่อนที่
6. พลังงาน
7. คลื่น
8. แสง
9. แม่เหล็กไฟฟ้า

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดยใิ้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้โครงงานเป็นฐาน
(Project – based learning)
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquirybased learning)
4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative learning)
5. การเรียนรู้โดยใิ้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based learning)
6. การเรียนรู้แบบประสมประสาน
(Blended learning)

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิิา
- หนังสือเกี่ยวกับ
รายวิิา
วิทยาศาสตร์
ิีวภาพ
- แหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เิ่น
พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์
ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์
สาเร็จรูป

- ตรวจสอบการ
ตอบคาถามระหว่าง
การจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนมติ
ให้ครอบคลุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มโนมติที่
คลาดเคลื่อน ใน
ประเด็นต่างๆ

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนมติใน
ประเด็นต่างๆ และผลการ
เรียนรู/้ การประเมินผล
งานที่นักศึกษาสร้างขึ้นว่า
สามารถอธิบายปรากฏ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้
อย่างไรบ้าง
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. สามารถ
ออกแบบสื่อ
กิจกรรม หรือ
โครงการ เพื่อ
การรณรงค์ ด้าน
การพัฒนา
คุณภาพิีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่
ยั่งยืนของิุมิน
ท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์
3. มีทักษะในการ
สื่อสารการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และ
คิดอย่าง
สร้างสรรค์
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ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตร์ สู่
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์
ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ใิ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการสืบเสาะหาความรู้ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือแก้ปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ิีวภาพ
อย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดสูก่ ลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน(ตาม

ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ
- ประเมินทักษะการ
คิด

หลังนักศึกษาแต่ละกลุ่มดาเนินการจัด
กิจกรรม ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้นกั ศึกษา
ทั้งห้องสะท้อนผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ มีขอ้ ดีข้อจากัด
อะไรบ้าง ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะ
สามารถอธิบายปรากการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนทั่วไปมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
หรือไม่เข้าใจอย่างไรบ้าง

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสาร

นาผลการประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอ
ว่ามีข้อดีขอ้ จากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถอธิบายปรากการณ์
ให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและอยาก
เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักการประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4122920 ศึกษาและปฏิบตั ิการให้รอบรู้เนื้อหา ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชีวติ กับสิง่ มีชวี ิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การ

ถ่ายทอดพลังงาน ปญั หาและผลกระทบทีม่ ตี ่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แนวทางในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปญั หา
สิง่ แวดล้อม กระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อสิง่ มีชวี ติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ หน่วยพืน้ ฐานของสิง่ มีชวี ติ การลาเลียงสารผ่านเซลล์ นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์เพื่ อให้
เกิดการดารงชีวติ ทีด่ ี และใช้เพื่อการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
1. ใิ้ความรู้
วิทยาศาสตร์
เพื่อการ
ดารงิีวิต

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
1. มีความรอบรู้
หลักวิทยาศาสตร์
เพื่ออธิบายและ
นาไปใิ้ให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดี

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย
อธิบายหลัก
วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์
ิีวภาพ

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
สามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์
ิีวภาพได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. สามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
ิีวภาพได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)
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1. ระบบนิเวศ
2. ความหลากหลายทาง
ิีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีิีวิต 3.
ทรัพยากรธรรมิาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. การลาเลียงสารเข้าและ
ออกจากเซลล์
5. การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายมนุษย์
6. การดารงิีวิตของพืิ
7. พันธุกรรมและ
วิวัฒนาการ

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

1. การเรียนรู้โดยใิ้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้โครงงานเป็น
ฐาน (Project – based learning)
3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
4. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative learning)
5. การเรียนรู้โดยใิ้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case – based learning)
6. การเรียนรู้แบบประสมประสาน
(Blended learning)

- เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิิา
- หนังสือเกี่ยวกับ
รายวิิา
วิทยาศาสตร์
ิีวภาพ
- แหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ เิ่น
พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์
ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์
สาเร็จรูป

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัดความเข้าใจ
มโนมติ ให้ครอบคลุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน ในประเด็น
ต่างๆ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

นาผลการตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโนมติใน
ประเด็นต่างๆ และผลการ
เรียนรู/้ การประเมินผล
งานที่นักศึกษาสร้างขึ้นว่า
สามารถอธิบายปรากฏ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้
อย่างไรบ้าง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. สามารถ
ออกแบบสื่อ
กิจกรรม หรือ
โครงการ เพื่อการ
รณรงค์ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ิีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ยั่งยืน
ของิุมินท้องถิ่น
ด้วยวิทยาศาสตร์

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือ
ย่อย
มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และ
คิดอย่าง
สร้างสรรค์
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3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสาร
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สู่
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
ใิ้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75
สามารถ วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือแก้ปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ิวี ภาพอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดสูก่ ลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ
- ประเมินทักษะการคิด

หลังนักศึกษาแต่ละกลุ่มดาเนินการจัด
กิจกรรม ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อนผลการเรียนรู้
โดยเน้นการระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใิ้ใน
การอธิบายปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์
มีข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถอธิบายปราก
การณ์ได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนทั่วไปมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
อย่างไรบ้าง

- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสาร

นาผลการประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
นาเสนอว่ามีขอ้ ดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะสามารถ
อธิบายปรากการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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วิชา ดาราศาสตร์และอวกาศ
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4122952 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว

ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยี
อวกาศ นาความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมิาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมิาติโดยใิ้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ใิ้เครื่องมือและทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ บันทึกข้อมูล
สังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ ใิ้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
1. อธิบาย
ปรากฏการณ์
การณ์
ธรรมิาติด้วย
หลัก
วิทยาศาสตร์
ได้

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
1. มีองค์ความรู้
และสามารถ
อธิบาย
ปรากฏการณ์
ธรรมิาติบนโลก
และอวกาศ

คาอธิบาย
ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือ สมรรถนะหลักและ
ย่อย
เกณฑ์การผ่าน
เลือกใิ้องค์
ความรู้ทางฟิสิกส์
เคมี และิีววิทยา
เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์

สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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1. สามารถ
อธิบาย
ปรากฏการณ์
ทางดาราศาสตร์
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

1. ความสัมพันธ์ของดารา
ศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละ
ยุค
2. ทรงกลมฟ้า
3. เวลาดาราศาสตร์
4. กลุ่มดาวและการ
สังเกตการณ์กลุ่มดาว
5. ดาวฤกษ์
6. กาแล็กซี
7. ดาวเคราะห์และวัตถุ
ขนาดเล็กในระบบสุริยะ
8. ปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุริยะ
9. กระบวนการเกิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพ
10. เทคโนโลยีอวกาศ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการสอนรายวิิา
- หนังสือเกี่ยวกับรายวิิาดารา
ศาสตร์
- แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เิ่น ท้องฟ้า
จาลอง แอพลิเคิั่น โปรแกรมแสดง
ตาแหน่งดาว เวปไซต์ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์สาเร็จรูป เิ่น ลูกโลก
ทรงกลมฟ้า เครื่อง astrolabe
อุปกรณ์สาหรับสร้างทรงกลมฟ้า
แผนที่ดาว โดยเน้นให้ศึกษา
ตาแหน่งกลุ่มดาว กระจกโค้ง เลนส์
กล้องโทรทรรศน์ สื่ออิเลกทรอนิกส์
กล้องโทรทรรศน์
-วัสดุ อุปกรณ์สาหรับสร้างทรงกลม
ฟ้าอย่างง่าย เิ่น ฝาครอบแก้ว
กาแฟ ปากกา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- ตรวจสอบการตอบ
คาถามระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน
- สังเกตการมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรม
- ประเมินผลการ
แสดงบทบาทสมมติ
- ตรวจแบบวัดความ
เข้าใจมโนมติ (เน้น
การวาดภาพ/โมเดล)
ที่อธิบายเส้นทาง
ปรากฏการณ์ของ
ดวงดาว

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

หลังนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อน
ผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่นักดารา
ศาสตร์ใิ้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ประเด็นต่างๆ
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)
2. สังเกต
ปรากฏการณ์
ทางธรรมิาติ
โดยใิ้
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
ได้

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
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ใิ้เครื่องมือ
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
สังเกต
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
กับงาน

สามารถใิ้
เครื่องมือทางดารา
ศาสตร์พื้นฐานใน
การสังเกต
ปรากฏการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

บันทึกข้อมูลการ
สังเกตตาม
ข้อเท็จจริงได้
อย่างเป็นระบบ

สามารถรวบรวม
ข้อมูลและนาข้อมูล
มาจัดกระทาอย่าง
เป็นระบบผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ
- ประเมินผลการสร้าง
โมเดลต่างๆ ที่ใิ้อธิบาย
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
- ประเมินผลสิ่งประดิษฐ์
อย่างง่าย
- ประเมินทักษะการใิ้
เครื่องมือ เิ่น กล้อง
โทรทรรศน์

นาผลการตรวจแบบวัดความเข้าใจ
มโนมติปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ในประเด็นต่างๆ (เน้นการวาด
ภาพ/โมเดล) และผลการเรียนรู้/
การประเมินผลงานที่นักศึกษาสร้าง
ขึ้นว่าสามารถอธิบายปรากฏของ
ดวงดาวต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง มี
ข้อดีข้อจากัดอะไรบ้าง ควร
ปรับปรุงอย่างไรถึงจะสามารถ
อธิบายปรากการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
นักเรียนทั่วไปมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจอย่างไร
บ้าง
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)
3. มีทักษะใน
การสื่อสารการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตร์

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสาร
วิทยาศาสตร์ สู่
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

คาอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือ
ย่อย

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ว่ามี
ความสาคัญต่อิีวิต
มนุษย์ และสร้าง
สานึกจนเกิดการที่
อยากที่จะเรียนรู้
หรือทาความเข้าใจ
กับวิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสาร

นาผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
โดยการนาเสนอว่ามีข้อดีข้อจากัด
อะไรบ้าง ควรปรับปรุงอย่างไรถึง
จะสามารถอธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและ
อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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วิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4122960 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเรีย นรู้เรื่องบริบทและภู มิป ญั ญาท้องถิ่น ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมในท้องถิ่น การศึกษาชีวิต จริง สัง คม
สิง่ แวดล้อม วิถีชวี ติ ของคนในท้องถิน่ การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ จัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ความรูท้ ่ไี ด้ศกึ ษาจาก
ท้องถิน่ จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้ภูมปิ ญั ญาและแหล่งการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ทีส่ อดคล้องกับบริบทชุมชนและเหมาะสมกับผูเ้ รียน

สมรรถนะหลัก
1. ใิ้ความรู้
วิทยาศาสตร์
เพื่อการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

อธิบายสาเหตุ
และบอกปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้

มีความรู้ในหลัก
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ น้า ดิน
ระบบนิเวศ การก่อ
มลภาวะ และอธิบาย
ผลกระทบต่อสุขภาพได้

สามารถอธิบาย
ความสาคัญ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/
สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นต่อการ
พัฒนาคุณภาพิีวิต
คนในิุมินได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
1. สามารถอธิบาย
ความสาคัญ
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม/
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ิีวิตคนในิุมินได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)
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1. ศาสตร์พระราิา
2. ความสาคัญขององค์
ความรู้ในท้องถิ่น
3. ทรัพยากรธรรมิาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4. วิถีิีวิตของคนใน
ท้องถิ่น
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น
6. การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใิ้ภูมิ
ปัญญาและแหล่งการ
เรียนรู้ท้องถิ่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- การเรียนรู้โดยใิ้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem - based
learning)
- การเรียนรู้โดยใิ้โครงงาน
เป็นฐาน (Project – based
learning)
- การเรียนรู้โดยใิ้วิจยั เป็น
ฐาน (Research-based
learning)
- การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
- การเรียนรู้แบบประสม
ประสาน (Blended
learning)

- เอกสารประกอบการ
สอนรายวิิา
- หนังสือเกี่ยวกับ
รายวิิาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ฯ
- แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
เิ่น พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์สาเร็จรูป

- ตรวจสอบ
การตอบคาถาม
ระหว่างการ
จัดการเรียน
การสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผล
และ
การพัฒนา)

หลังนักศึกษาแต่ละ
กลุ่มดาเนินการจัด
กิจกรรม ผู้สอนตั้ง
คาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้อง
สะท้อนผลการเรียนรู้
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1 ตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
2 รู้จักการใิ้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยิน์สูงสุด ด้วย
แนวคิดการใิ้ซ้า การ
ลดการใิ้ และการนา
กลับมาแปรรูป
2.สามารถ
สามารถถ่ายทอด 1 มีทักษะการสืบค้น
ส่งเสริมความ ความรู้
ข้อมูล
เข้มแข็งของ
วิทยาศาสตร์ที่
2 ทักษะการสื่อสาร
ภูมิปัญญา
บูรณาการภูมิ
สามารถสื่อสารและ
ท้องถิ่นบน
ปัญญาท้องถิ่น
สร้างปฏิสัมพันธ์กบั
พื้นฐานของ
สร้างความ
ิุมินท้องถิ่นหรือ
วิทยาศาสตร์ ตระหนักในคุณค่า ปราิญ์ท้องถิ่น เพื่อ
และเทคโนโลยี และความสาคัญ สารวจ รวบรวมข้อมูล
ของภูมิปัญญาบน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
พื้นฐานของ
เผยแพร่ได้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

มีจิตสานึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตามศาสตร์
พระราิาและหวง
แหนทรัพยากร

สามารถ พัฒนา
หลักสูตร/เขียน
แผนการการเรียนรู้/
และนาหลักสูตรไปใิ้
เพื่อ ถ่ายทอดความรู้
วิทยาศาสตร์ที่บูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สือ่ และ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล

- ตรวจหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและ
แผนการจัดการเรียนรู้
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้/การนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นไปจัด

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

นาตรวจหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและ
แผนการจัดการเรียนรู้/
ประเมินผลการปฏิบัตกิ าร
จัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้มาสะท้อนผล
ร่วมกันวิพากย์ถึง มีข้อดี
ข้อจากัดอะไรบ้าง ควร
ปรับปรุงอย่างไร
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วิชา วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4122961 ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย ทรัพยาก ร

ธรณี แผนที่ทางธรณี และการนาไปใิ้ประโยิน์ สมดุลพลังงานของโลก การหมุนเวียนของอากาศบนโลก การเกิดเมฆ การหมุนเวียนของน้าในมหาสมุทร
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีิีวิตและสิ่งแวดล้อม การพยากรณ์อากาศ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมิาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์
นาความรู้สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
1. อธิบาย
ปรากฏการณ์
การณ์
ธรรมิาติด้วย
หลัก
วิทยาศาสตร์
ได้

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

1. มีองค์ความรู้
และสามารถ
อธิบาย
ปรากฏการณ์
ธรรมิาติเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์โลก

เลือกใิ้องค์ความรู้ทาง
ฟิสิกส์ เคมี และ
ิีววิทยา เพือ่ อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
โลกทั้งระบบได้

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก สมรรถนะรองหรือ
และเกณฑ์การผ่าน
ย่อยและเกณฑ์
การผ่าน
สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
โลกทั้งระบบได้

1. สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับโลกทั้ง
ระบบได้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. กาเนิดโลกและระบบ
โลก
2. ธรณีภาค (โครงสร้าง
โลก แผ่นเปลือกโลก แร่
หิน ดิน)
3. อุทกภาค (กาเนิดน้า
บนโลก สมบัติของน้า วัฏ
จักรน้า แหล่งน้า น้าทะเล
กระแสน้าในมหาสมุทร
เอลนีโญ - ลานีญา)
4. บรรยากาศ (โครงสร้าง
บรรยากาศ เมฆ หมอก
ลม การหมุนเวียนของ
บรรยากาศ)
5. ิีวภาค
6. การเปลี่ยนแปลง
สภาวะโลก

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
3. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning)
4. การเรียนรู้ด้วย
แบบจาลองเป็นฐาน
(model-based
learning)

- เอกสารประกอบการ
สอนรายวิิา
- หนังสือเกี่ยวกับ
รายวิิาวิทยาศาสตร์
โลก
- แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
เิ่น พิพิธภัณฑ์ แอพลิ
เคิั่น เวปไซต์ต่างๆ
- สื่ออุปกรณ์สาเร็จรูป
เิ่น ตัวอย่างแร่และหิน
แผนที่อากาศ เมฆ เป็น
ต้น
-วัสดุ อุปกรณ์สาหรับ
สร้างโครงสร้างโลกหรือ
อื่น ๆ

- ตรวจสอบ
การตอบคาถาม
ระหว่างการ
จัดการเรียน
การสอน
- สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ตรวจแบบวัด
ความเข้าใจมโน
มติ (เน้นการ
วาดภาพ/
โมเดล) ใน
หัวข้อต่างๆ

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

หลังนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ผู้สอนตั้งคาถามเพื่อให้
นักศึกษาทั้งห้องสะท้อน
ผลการเรียนรู้โดยเน้นการ
ระบุประจักษ์พยานทาง
วิทยาศาสตร์ที่
นักวิทยาศาสตร์ใิ้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์
วิทยาศาสตร์โลก
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

2. สังเกต
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติโดยใิ้
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้

ใิ้เครื่องมืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อสังเกต
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมิาติได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
งาน
บันทึกข้อมูลการสังเกต
ตามข้อเท็จจริงได้อย่าง
เป็นระบบ
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3. มีทักษะในการ ใิ้การสื่อสารการ
สื่อสารการสื่อสาร สื่อสารวิทยาศาสตร์ สู่
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
วิทยาศาสตร์
ความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
สามารถใิ้เครื่องมือ
พื้นฐานในการสังเกต
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ
โลกทั้งระบบได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถรวบรวมข้อมูล
และนาข้อมูลมาจัดกระทา
อย่างเป็นระบบผ่านเกณฑ์
การประเมินได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดสูก่ ลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์ ได้

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ
- ประเมินผลการสร้างโมเดล
ต่างๆ ที่ใิ้อธิบายปรากฏการณ์
วิทยาศาสตร์โลก
- ประเมินผล งาน เิ่น
แบบจาลอง
- ตรวจสอบการตอบคาถาม
ระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสาร

วิธีการสะท้อนผลกลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

นาผลการตรวจแบบวัดความเข้าใจ
มโนมติในประเด็นต่างๆ (เน้นการ
วาดภาพ/โมเดล) และผลการ
เรียนรู/้ การประเมินผลงานที่
นักศึกษาสร้างขึ้นว่าสามารถอธิบาย
ปรากฏต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง มีข้อดี
ข้อจากัดอะไรบ้าง ควรปรับปรุง
อย่างไรถึงจะสามารถอธิบายปราก
การณ์ได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนทั่วไปมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่
เข้าใจอย่างไรบ้าง
นาผลการประเมินผลการปฏิบัติการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยการ
นาเสนอว่ามีขอ้ ดีข้อจากัดอะไรบ้าง
ควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะสามารถ
อธิบายปรากการณ์ให้
กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและ
อยากเรียนรู้เพิ่มเติม
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วิชา ไฟฟ้าและพลังงาน
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า แหล่งกาเนิดไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ
4123970

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

พลังงานลม พลังงานิีวมวล พลังงานจากเซลล์เิื้อเพลิง พลังงานน้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร การประยุกต์เพื่ อนามาใิ้
ประโยิน์เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก การผลิตและประหยัดพลังงาน พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใิ้ความรู้วิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า
พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
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1. อธิบายการ
ผลิตพลังงาน
จากแหล่ง
พลังงาน
ประเภทต่างๆ
ด้วยหลัก
วิทยาศาสตร์
ได้

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
1. ใิ้ความรู้
วิทยาศาสตร์
อธิบายเกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิด
พลังงานประเภท
ต่างๆ

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. อธิบายการกาเนิด
พลังงานจาก
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ โดย
อาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
2. อธิบายหลักการนา
พลังงานจาก
แหล่งกาเนิดไปใิ้
ประโยิน์ใน
ิีวิตประจาวัน
3. ประยุกต์ใิ้
เทคโนโลยีสนับสนุน
การอธิบายความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

สามารถใิ้ความรู้เลือก
อุปกรณ์ และ
ปฏิบัติการทดลองเพื่อ
อธิบายการเกิด
พลังงานของ
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. อธิบายการกาเนิดพลังงานจาก
แหล่งกาเนิดพลังงานประเภทต่างๆ
ตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยผ่าน
เกณฑ์การสอบประมวลผลความรู้
รายวิิาภาคทฤษฎีผ่านร้อยละ 80
ขึ้นไป
2. อธิบายหลักการนาพลังงานจาก
แหล่งกาเนิดไปใิ้ประโยิน์ใน
ิีวิตประจาวันโดยผ่านเกณฑ์การ
สอบประมวลผลความรู้รายวิิา
ภาคทฤษฎีผา่ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ทดลองเกี่ยวกับพลังงานด้วย
เครื่องมือและเทคโนโลยี โดยผ่าน
เกณฑ์การสอบภาคปฏิบัติในระดับ
ดีมาก

1. ความหมายของ
พลังงาน
2. ประเภทของ
พลังงาน
3. พลังงานทดแทน
และพลังงานที่ใิ้
แล้วหมดไป
4. แหล่งกาเนิด
พลังงานแบบต่างๆ

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquirybased
learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใิ้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem
- based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. หนังสือเรียน
2. power point
3. VDO
4. เอกสาร
งานวิจัย
5. เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการ
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์
6. แหล่งข้อมูล
ออนไลน์

1. ประเมินอธิบายการ
กาเนิดพลังงานจาก
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ ตาม
หลักวิทยาศาสตร์จาก
การสอบประมวลผล
ความรู้ภาคทฤษฏีด้วย
แบบสอบ
2. ประเมินทดลอง
เกี่ยวกับพลังงานด้วย
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีด้วยการ
ทดสอบภาคปฏิบัติ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนผลการทดลอง
เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของผู้เรียน
ให้สามารถปฏิบัติการ
ทดลองอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ในิั้นเรียน
2. สะท้อนผลการนา
ความรู้ที่เรียนไปใิ้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสอนนักเรียนใน
อนาคตผ่านการทาบันทึก
การเรียนรู้ (Learning
log)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
2. วิเคราะห์
ความสาคัญและ
ผลกระทบที่เกิด
จากการใิ้แหล่ง
พลังงานทดแทน
และพลังงานที่ใิ้
แล้วหมดไป

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. ระบุความสาคัญและ
ปัญหาที่เกิดจากการใิ้
พลังงานจาก
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ
2. วิเคราะห์แนวโน้ม
อัตราการใิ้พลังงาน
ประเภทต่างๆ รวมถึง
แนวโน้มการหมดไป
ของพลังงานประเภท
นั้นๆ

เนื้อหา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

สามารถวิเคราะห์
ความสาคัญ ผลกระทบ
ที่เกิดจากการใิ้
พลังงานจาก
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ โดย
อาศัยข้อมูลเิิง
ประจักษ์จาก
แหล่งข้อมูลที่เิื่อถือได้
และได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

1. วิเคราะห์ความสาคัญและปัญหา
ที่เกิดจากการใิ้พลังงานจากข้อมูล
เิิงประจักษ์ของแหล่งกาเนิด
พลังงานประเภทต่างๆ โดยผ่าน
เกณฑ์การสอบประมวลผลความรู้
ภาคทฤษฎีผา่ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. วิเคราะห์แนวโน้มอัตราการใิ้
พลังงานประเภทต่างๆ รวมถึง
แนวโน้มการหมดไปของพลังงาน
ประเภทนั้นๆ จากข้อมูลเิิง
ประจักษ์ในกิจกรรมิั้นเรียน โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี

1. ความสาคัญ
และผลกระทบของ
พลังงานประเภท
ต่างๆ
2. แนวทางการ
อนุรักษ์
แหล่งกาเนิด
พลังงาน
3. ข้อมูลเิิง
ปริมาณเกี่ยวกับ
การใิ้พลังงาน
ประเภทต่างๆ จาก
กระทรวงพลังงาน
และจาก
แหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับพลังงานทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ
4. รายงานผลการ
ใิ้พลังงานจาก
กระทรวงพลังงาน

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้เิิง
ประสบการณ์
เป็นฐาน
(Experiential –
based
learning)
2. การเรียนรู้
แบบใิ้ิุมิน
เป็นฐาน
(Community –
based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. บทความ
2. รายงานการ
วิจัย
3. ข้อมูลเิิงสถิติ
4. หนังสือ

1. ประเมินการ
วิเคราะห์ความสาคัญ
และปัญหาที่เกิดจาก
การใิ้พลังงานจาก
ข้อมูลเิิงประจักษ์ของ
แหล่งกาเนิดพลังงาน
ประเภทต่างๆ โดยใิ้
แบบสอบ
2. ประเมินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเิิง
ประจักษ์เกีย่ วกับ
แนวโน้มอัตรา
การพลังงานใน
กิจกรรมิั้นเรียนด้วย
เกณฑ์การประเมิน
แบบรูบริกส์

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนแนวคิดและ
มุมมองเกี่ยวกับพลังงาน
ผ่านการใิ้คาถาม เพื่อ
กระตุ้นความคิดและความ
สนใจของผู้เรียนระหว่าง
กิจกรรมการอภิปรายใน
ิั้นเรียน
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สมรรถนะ
หลัก

2. คิด
สร้างสรรค์
เพื่อใิ้
พลังงาน
ทดแทน
โดยอาศัย
ศาสตร์
ของ
พระราิา

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

เนื้อหา
ตัวบ่งิี้ของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและ/หรือแหล่ง
(เขียนเป็นข้อๆ
สมรรถนะรองหรือย่อยและ
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เรียนรู้
(รายละเอี
ยดด้านท้ายตาราง)**
เกณฑ์การผ่าน
คาอธิบายพอสังเขป)

1. บอกและวางแผน
แนวทางการป้องกัน
และอนุรักษ์แหล่ง
พลังงาน

สามารถหาแนวทาง
ป้องกันและอนุรักษ์
พลังงานผ่านการ
ออกแบบและ
ประิาสัมพันธ์ได้ โดย
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดี

บอกและวางแผนแนว
ทางการป้องกันและ
อนุรักษ์แหล่งพลังงานผ่าน
การผลิตสื่อประิาสัมพันธ์
โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับดี

1. สามารถนาวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนโดย
อาศัยศาสตร์ของ
พระราิา

น้อมนาศาสตร์
พระราิาเพื่อนา
วัตถุดิบในท้องถิ่นมา
ผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนได้ โดยผ่าน
การประเมิน
ภาคปฏิบัติในระดับดี

สมรรถนะ
รองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

3. ป้องกัน
และอนุรักษ์
แหล่ง
พลังงาน

4. คิด
สร้างสรรค์
เพื่อใิ้
พลังงาน
ทดแทนโดย
อาศัย
ศาสตร์ของ
พระราิา

แนวทางการ
ป้องกันและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมิาติ
และแหล่งพลังงาน

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
1. ผลิตไบโอดีเซลล์จากพืิ 1. หลักการทรงงาน 1. การเรียนรู้แบบใิ้
ในท้องถิ่น โดยผ่านเกณฑ์ ของพระราิา
ิุมินเป็นฐาน
การประเมินภาคปฏิบัติใน 2. หลักเศรษฐกิจ
(Community – based
ระดับดี
พอเพียง
learning)
2. ผลิตพลังงานิีวภาพจาก 3. การผลิตไบโอ
2. การเรียนรู้แบบ
มูลสัตว์ในท้องถิ่น โดยผ่าน ดีเซล
สร้างสรรค์เป็นฐาน
เกณฑ์การประเมิน
4. การผลิต
(Creativity –based
ภาคปฏิบัติในระดับดี
พลังงานิีวภาพ
learning)

1. แหล่งข้อมูล
ออนไลน์
2. บทความ
3. หนังสือ
4. วีดิทัศน์
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1. โครงการใน
พระราิดาริของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใน
รัิกาลที่ 9
2. แหล่งเรียนรู้ใน
ิุมิน
3. ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เกษตรจังหวัด
5. ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ประเมินการออกแบบ
และผลิตสื่อ
ประิาสัมพันธ์เพือ่
ป้องกันและอนุรักษ์
แหล่งพลังงานประเภท
ต่างๆ โดยใิ้เกณฑ์การ
ประเมินแบบรูบริกส์

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

สะท้อนผลแนวทางที่
เหมาะสม ข้อมูล และ
องค์ประกอบสาคัญที่ควร
ระบุลงในสื่อ เพื่อให้ผู้เรียน
เลือกใิ้และจัดทาสื่อได้
อย่างเหมาะสมน่าสนใจ และ
นาไปพัฒนาต่อยอดจน
สาเร็จ
1. ประเมินความรู้
1. สะท้อนผลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน แนวคิดตามศาสตร์ของ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พระราิาเพื่อให้ผู้เรียนน้อม
พอเพียงและศาสตร์ของ นาไปปฏิบัติได้
พระราิาจากกหาร
บันทึกการเรียนรู้ โดยใิ้
แบบสอบ
2. ประเมินการผลิตไบโอ
ดีเซลล์และการผลิต
พลังงานิีวภาพจากการ
ปฏิบัติ
3. ประเมินการอธิบาย
ผลิตพลังงานทดแทนโดย
อาศัยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย
แบบทดสอบ
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วิชา สะเต็มศึกษา
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123982 รูแ้ ละเข้าใจเชิงลึกในด้านสะเต็มศึกษา หลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวติ ในสังคมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะในศตวรรษที่ 21

ใช้ความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อแก้ปญั หา หรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่า งเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการเรียนรู้ การทางาน และการแก้ปญั หาได้อย่างมีระบบ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบตั กิ ารจัดการ
เรียนรู้ และ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมืออาชีพ

สมรรถนะหลัก
1. ความรอบรู้
และทักษะ
ด้านสะเต็ม
ศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

3.1 มีความรู้และ
ความเข้าใจเิิงลึกใน
ด้านสะเต็มศึกษา
3.2 มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท.
ได้อย่างมืออาิีพ
3.3 สามารถ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
สะเต็มศึกษาตาม
แนวทางของ สสวท.

3.1.1 อธิบายหลักการ
ของสะเต็มศึกษาตาม
แนวทางสากลและ
แนวทางของ สสวท.
3.2.1 สามารถใิ้
กระบวนการออกแบบ
เิิงวิศวกรรม ในการ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

ความรู้และเข้าใจ
ในหลักการของสะ
เต็มศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ความรู้และความเข้าใจ
เิิงลึกในด้าน สะเต็ม
ศึกษา
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาตามแนวทางของ
สสวท.
สามารถในการ
ออกแบบกิจกรรม การ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
ของ สสวท.

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

แนวคิด หลักการ และ
ความหมายของสะเต็ม
ศึกษา
กระบวนการออกแบบเิิง
วิศวกรรม
การบูรณาการในสะเต็ม
ศึกษา
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดยใิ้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
2.หนังสือ
3.สื่อ power
point
4.สื่อ
Application เพื่อ
การศึกษา
4.google
classroom

1.การวัดและ
ประเมินจากผู้สอน
กลุ่มเพื่อน และ
ตนเอง เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการ
เรียนรู้
2. การวัดและ
ประเมินการเรียนรู้
ตามสมรรถนะ
3.การวัดและ
ประเมินตามสภาพ
จริง

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.การสะท้อนคิดหลังการ
ปฏิบัติรวมทั้งห้อง กลุ่ม
ย่อย และรายบุคคล
2.การเขียนสะท้อนผล
กลับรายบุคคล
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สมรรถนะหลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

3.4 วางแผนการ
จัดการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มตาม
แนวทางของ
สสวท.
3.5 ประเมินการ
จัดการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา
ตามแนวทางของ
สสวท.

3.2.2 ใิ้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการออกแบบเิิงวิศวกรรม ดังนี้
1. ระบุปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกีย่ วข้องกับ
ปัญหา
3. ออกแบบวิธกี ารแก้ปัญหา
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปญ
ั หา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือิิ้นงาน
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือิิ้นงาน
3.3.1 ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4.1 วางแผนและจัดการเรียนรู้โดยใิ้กิจกรรมสะเต็ม
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Project based
Learning Problem based Learning และ inquiry
based Learning
3.5.1 ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใิ้
- Assessment for learning
- Authentic assessment
- Performance Assessment

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การ
และเกณฑ์การผ่าน
ผ่าน
ความสามารถใน
วางแผนและเขียน
แผนการจัดการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มของ สสวท.
ความสามารถในการ
วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางการ
สะเต็มศึกษาของ
สสวท.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

4. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)
5. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)

วิธีการวัด
สื่อและ/หรือแหล่ง
และ
เรียนรู้
ประเมินผล
5.ิุมินและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
วัสดุในท้องถิ่น
6. วัสดุและ
อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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สมรรถนะหลัก
4. ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

4.1 มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21

4.1.1 มีทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา
4.1.2 มีทักษะด้าน
ความร่วมมือ การ
ทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา
4.1.3 มีทักษะด้านการ
สื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
4.1.4 มีทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
4.1.5 มีทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

ความรู้
ความสามารถด้าน
ทักษะในศตวรรษที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ความรู้สามามารถที่
เกิดจากการผลการ
ปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึง
การมีทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การเป็นครู
วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

ทักษะในศตวรรษที่ 21
ทักษะสาหรับการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่
21
การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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วิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123930 วิเคราะห์ห ลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาและเนื้อหาวิทยาศาสตร์ จัดทาหน่ ว ยการเรีย นรู้ ประยุกต์ใช้ ความรู้

ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิคและวิธกี ารการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรูท้ ่ี
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญแบบเชิงรุกและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ สร้างสื่อ และฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน
แบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา ใช้กระบวนการศึกษาชัน้ เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์อย่างครูมอื
อาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

4. การจัดการ
เรียนรู้โดยใิ้
โครงงานฐาน
วิจัยแบบ
บูรณาการข้าม
ศาสตร์

4.1 รู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้โดย
ใิ้โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์
4.1.1 ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
โดยใิ้โครงงาน
ฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้าม
ศาสตร์

1. สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
คะแนน
ความสามารถในการ
ออกแบบและจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
โดยใิ้โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ (ร้อยละ
60)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

1. ระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์
(ระดับดี)
2. ระดับความสามารถ
ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์
(ระดับดี)

หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
จิตวิทยาการเรียนรู้
เทคนิคการสอน วิธีสอน
สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การออกแบบ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ การจัดทาหน่วย
การเรียนรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาคระดับ
ประถมศึกษา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรมสาเร็จรูป
ประกอบการนาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการสอน/
ตารา/หนังสือ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพสาม
มิติ
6. สื่อ/อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
7. โรงเรียนร่วมพัฒนา
วิิาิีพ

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบคาถาม
ในิั้นเรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรม

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผล
และ
การพัฒนา)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งด้าน
ความรู้ความคิด และผล
การปฏิบัติงาน
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วิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
4123931 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาวิทยาศาสตร์ จัดทาหน่วยการเรียนรู้ ประยุกต์ใิ้ความรู้ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
เทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญแบบเิิงรุกและ
สอดคล้องกับธรรมิาติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างสื่อ และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ใิ้
กระบวนการศึกษาิั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาิีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

4. การจัดการ
เรียนรู้โดยใิ้
โครงงานฐาน
วิจัยแบบ
บูรณาการข้าม
ศาสตร์

4.1 รู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้โดย
ใิ้โครงงานฐาน
วิจัยแบบบูรณา
การข้ามศาสตร์
4.1.1 ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
โดยใิ้โครงงาน
ฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้าม
ศาสตร์

1. สามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
คะแนนความสามารถ
ในการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์
(ร้อยละ 60)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

1. ระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์
(ระดับดี)
2. ระดับความสามารถ
ในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาโดยใิ้
โครงงานฐานวิจัยแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์
(ระดับดี)

หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
จิตวิทยาการเรียนรู้
เทคนิคการสอน วิธีสอน
สื่อการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การออกแบบ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ การจัดทาหน่วย
การเรียนรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาคระดับ
มัธยมศึกษา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรมสาเร็จรูป
ประกอบการนาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการสอน/
ตารา/หนังสือ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
5. เครื่องฉายภาพสาม
มิติ
6. สื่อ/อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
7. โรงเรียนร่วมพัฒนา
วิิาิีพ

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบคาถาม
ในิั้นเรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรม

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งด้านความรู้ความคิด
และผลการปฏิบัติงาน
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วิชา การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
รูห้ ลักการเรียกชื่ออุปกรณ์ /สารเคมีและวิธกี ารใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย (MSDS) สัญลักษณ์และระดับอันตรายของสารเคมี นาความรูด้ า้ น
4123932

การจัดการสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่ การเก็บ และการกาจัดสารเคมี การแยกประเภทหมวดหมู่และการจัดเก็บอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อจัดการห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนตามหลักปฏิบตั สิ ากล จัดเตรียมห้องปฏิบตั กิ ารและใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรม
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

สมรรถนะ
หลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. มีทักษะการ
ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
และใิ้
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ตามหลัก
ปฏิบัติสากล

สมรรถนะรองและย่อย (ถ้ามี)

1. มีทักษะการปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ และใิ้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิ าร (ESPReL คู่มือการ
ประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ. 2555
http://www.chemtrack.org/Doc/F623.pdf)

คาอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1. สามารถ
จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์เพื่อ
การจัดการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ
สากล

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

1. จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการ
และใิ้อุปกรณ์
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยได้ ผ่าน
การประเมินการ
ปฏิบัติ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการ
และใิ้อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ
สากล ผ่านการ
ประเมินการ
ปฏิบัติ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. การเรียกิื่ออุปกรณ์/
สารเคมีและวิธีการใิ้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย (MSDS)
2. ความหมายของ
สัญลักษณ์ต่างๆและระดับ
อันตรายของสารเคมี
-การจัดการสารเคมี การ
แยกประเภทหมวดหมู่และ
การเก็บและการกาจัด
สารเคมี
-การแยกประเภทหมวดหมู่
และการจัดเก็บอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดย
ใิ้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ
(Enquiry-based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

1. Power
point/ VDO
clips
2. เอกสาร/
บทความ
3 web-based
learning
4.
ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
ิั้นนาตาม
มาตรฐานสากล

1. ประเมิน
จากการถามตอบในการ
อภิปราย
ร่วมกันใน
ห้องเรียน
2. ประเมิน
จากการใิ้
และเลือกใิ้
อุปกรณ์ที่
ถูกต้อง
เหมาะสม

ท้ายตาราง)**

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.สาธิตการสอนการใิ้
อุปกรณ์/สารเคมีในการ
ปฏิบัติการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1 2. ปฏิบัติตนให้เกิด
ความปลอดภัยและ
ทราบแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันอันตรายขณะใิ้
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
3. ใิ้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และ
จัดระบบหมวดหมู่ของ
สารเคมี อุปกรณ์ ของ
เสียในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดสมรรถนะ

2. ปฏิบัติตนให้เกิด
ความปลอดภัยและ
ทราบแนวปฏิบัติใน
การป้องกันอันตราย
ขณะใิ้ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ผ่านการ
ประเมินการปฏิบัติ ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ใิ้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และ
จัดระบบหมวดหมู่ของ
สารเคมี อุปกรณ์ ของ
เสียในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ผ่านการ
ประเมินการปฏิบัติ ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3.ความหมายของ ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ /
สมมติฐาน/ ตัวแปร/
การกาหนดนิยามเิิง
ปฏิบัติการได้
3.การฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์รายวิิา
วิทยาศาสตร์

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
5. คอมพิวเตอร์
และระบบ
อินเตอร์เน็ต
6.web-based
learning
7.คู่มือความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ
ตาม
มาตรฐานสากล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
วิธีการวัดและ
ประเมินผล สะท้อนผล
ประเมินผล
และ
การพัฒนา)
2. ประเมินจาก 2.รายงานการออกแบบ
การออกแบบ
กิจกรรมปฏิบัติการทาง
แผนผัง
วิทยาศาสตร์โดยใิ้ทักษะ
ห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ตาม
ทาง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ใน (critical thinking)
การจัดเก็บ
อุปกรณ์และ
สารเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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วิชา โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123981 รู้หลักการและความสาคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หลักการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์

การทัศนศึกษาเิิงวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การใิ้เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์ ิุมนุมวิทยาศาสตร์ การละเล่น /ของเล่นหรือ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น นาหลักการสู่การปฏิบัติและประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการจัดโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะ
หลัก
4. การทา
โครงงาน
และ
กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4.1 มีความรู้
และ
ความสามารถ
ในการทา
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
และกิจกรรม
ทาง
วิทยาศาสตร์
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คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

การมีความรู้และทักษะใน
การทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ เพือ่
เสริมสร้างการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ที่มีทักษะ
ดังนี้
4.1.2 มีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
4.1.3 มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
และคิดอย่างสร้างสรรค์
4.1.4 มีทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณและ
การแก้ปญ
ั หา
4.1.5 มีทักษะการสื่อสาร
และการร่วมมือกัน

ตัวบ่งิี้
ความรู้และความสามารถใน
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การผ่าน
1.คะแนนด้านความรู้ ร้อยละ
50 ขึ้นไป
1.คะแนนความสามารถในการ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2.คะแนนความสามารถในการ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป
3.คะแนนความสามารถในการ
ทากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน
ตัวบ่งิี้
1.ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2.ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และคิด
อย่างสร้างสรรค์
3.ทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ
และการแก้ปัญหา
4.ทักษะการสื่อสาร
และการร่วมมือกัน
เกณฑ์การผ่าน
ทุกทักษะอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอสังเขป)

หลักการและความสาคัญของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน หลักการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษา
เิิงวิทยาศาสตร์ การจัด
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์
การใิ้เทคโนโลยีในการสอน
วิทยาศาสตร์ ิุมนุม
วิทยาศาสตร์ การละเล่น/ของ
เล่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
การประเมินโครงงาน
วิทยาศาสตร์การประเมิน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. การเรียนรู้โดยใิ้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้โครงงานเป็น
ฐาน (Project – based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัยเป็นฐาน
(Research-based learning)
4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based learning)
5. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative learning)
6. การเรียนรู้โดยใิ้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case – based learning)
7.การเรียนรู้แบบใิ้ิุมินเป็นฐาน
(Community – based
learning)

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
2.หนังสือ
3.สื่อ power
point
4.สื่อ
Application เพื่อ
การศึกษา
4.google
classroom
5. google
scholar
5.ิุมินและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1.การวัดและ
ประเมินจาก
ผู้สอน กลุ่ม
เพื่อน และ
ตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
เรียนรู้
2. การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรู้ตาม
สมรรถนะ
3.การวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริง

(รายละเอียดด้านท้ายตาราง)**

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน(ตาม
หลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.การสะท้อน
คิดหลังการ
ปฏิบัติรวมทั้ง
ห้อง กลุ่มย่อย
และรายบุคคล
2.การเขียน
สะท้อนผล
กลับรายบุคคล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123983 รู้ เ นื้ อหาวิท ยาศาสตร์ กับ ธรรมิาติ แ ละการเรี ยนรู้ เทคนิค การเรี ยนรู้ กับ งานวิจั ย วิทยาศาสตร์ ก ารวิจัย ด้ ว ยกระบวนการเรี ยนรู้ ความรู้ พื้ นฐาน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงร่างวิจัยเิิงระบบ สถิติกับการวางแผนงานวิจัยเบื้ องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย มีความสามารถในการทาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลเิิง
สถิติเพื่อการตัดสินใจ มีทักษะที่จาเป็นเพื่อการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

สมรรถนะหลัก

3. ความสามารถ
ในการทาวิจยั และ
เผยแพร่
ผลงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
ศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4. ทักษะทีจ่ าเป็น
เพือ่ การเป็นครู
วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21
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สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การผ่าน

3.1 สามารถทาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา เพือ่
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สากล
3.2 ตระหนักถึง
จรรยาบรรณของนักวิจยั
3.3 สามารถนาเสนอ
ผลงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
4.1 มีทกั ษะด้านการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปญั หา
4.2 มีทกั ษะด้านความ
ร่วมมือ การทางานเป็น
ทีม และภาวะผูน้ า

3.1.1 วิเคราะห์และระบุ
ปญั หาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา (ครุ
นิพนธ์)
3.1.2 สืบค้นข้อมูล จาก
ฐานข้อมูล การทบทวน
วรรณกรรม เพือ่ การวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
และสัมมนา
3.1.3 ออกแบบและวาง
แผนการดาเนินการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
และสัมมนา และสามารถ
ประเมินเพือ่ เลือกระเบียบ
วิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสมกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
.

ตัวบ่งชีค้ วามสามารถใน
การทาวิจยั โดยใช้ภมู ิ
ั
ปญญาท้
องถิน่ เป็ นฐาน
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบบูรณา
การแล้วนาสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เกณฑ์การผ่าน
1. งานวิจยั
จานวน 1 เรือ่ ง
2.กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จานวน 1
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือ
ย่อยและเกณฑ์การ
ผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

ตัวบ่งชี้ 3.1.1
ความสามารถใน
การวิเคราะห์และ
ั
ระบุปญหาวิ
จยั
ทางวิทยาศาสตร์
ศึกษา (ครุนพิ นธ์)
3.1.2
ความสามารถใน
การสืบค้นข้อมูล
จากฐานข้อมูล
การทบทวน
วรรณกรรม เพือ่
การวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์
ศึกษา และสัมมนา

วิทยาศาสตร์กบั ธรรมชาติ
และการเรียนรู้ เทคนิค
การเรียนรูก้ บั งานวิจยั
วิทยาศาสตร์การวิจยั ด้วย
กระบวนการเรียนรู้
ความรูพ้ น้ื ฐานการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ การ
เขียนโครงร่างวิจยั เชิง
ระบบ สถิตกิ บั การ
วางแผนงานวิจยั
เบือ้ งต้น การวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจยั และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
1. การเรียนรูโ้ ดยใช้
ั
ปญหาเป็
นฐาน
(Problem - based
learning)
2. การเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
3. การเรียนรูโ้ ดยใช้
วิจยั เป็นฐาน
(Research-based
learning)
4. การเรียนรูแ้ บบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
2.หนังสือ
3.สือ่ power
point
4.สือ่ Application
เพือ่ การศึกษา
4.google
classroom
5. google
scholar
5.ชุมชนและภูม ิ
ั
ปญญาท้
องถิน่

1.การวัดและ
ประเมินจาก
ผูส้ อน กลุ่ม
เพือ่ น และ
ตนเอง เพือ่
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
เรียนรู้
2. การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรูต้ าม
สมรรถนะ
3.การวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริง

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
1.การสะท้อนคิด
หลังการปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ห้อง กลุ่ม
ย่อย และ
รายบุคคล
2.การเขียน
สะท้อนผลกลับ
รายบุคคล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย
(ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
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3.1.4 ออกแบบเครือ่ งมือวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา (ครุนพิ นธ์) และ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือตาม
มาตรฐานวิทยานิพนธ์
3.1.5 วางแผนการวิจยั
3.1.6 ดาเนินการวิจยั ตามแผนวิจยั
3.1.7 แปลผลและสรุปผลการทา
วิจยั
3.1.8 จัดทารูปเล่มรายงานผลการ
ทาวิจยั
3.2.1 อ้างอิงงานวิจยั ถูกต้องและไม่
คัดลอกหรือแบบอ้างผลงานวิจยั
ของผูอ้ น่ื
3.3.1 สามารถสือ่ สารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่
นาเสนองานวิจยั
ตามแนวทางสากลผ่านเวทีการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน
3.ทักษะทีจ่ าเป็น
เพือ่ การเป็นครู
วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21
ระดับดีขน้ึ ไป

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
3.1.3 ความสามารถในการออกแบบและวาง
แผนการดาเนินการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
และสัมมนา และสามารถประเมินเพือ่ เลือก
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจยั
3.1.4 ความสามารถในการออกแบบเครือ่ งมือ
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ศกึ ษา (ครุนพิ นธ์) และ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือตามมาตรฐาน
วิทยานิพนธ์
3.1.5 ความสามารถในการวางแผนการวิจยั
3.1.6 ความสามารถในการดาเนินการวิจยั ตาม
แผนวิจยั
3.1.7 ความสามารถในการแปลผลและสรุปผล
การทาวิจยั
3.1.8 ความสามารถในการจัดทารูปเล่มรายงาน
ผลการทาวิจยั
3.2.1 ความสามารถในการอ้างอิงงานวิจยั ถูกต้อง
และไม่คดั ลอกหรือแบบอ้างผลงานวิจยั ของผูอ้ น่ื
3.3.1 ความสามารถในการสือ่ สารโดยใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ นาเสนองานวิจยั
ตามแนวทางสากลผ่านเวทีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
5. การเรียนรูแ้ บบร่วม
แรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)
6. การเรียนรูโ้ ดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
7.การเรียนรูแ้ บบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community – based
learning)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
สื่อและ/ วิธีการวัด
(ตามหลักการ
หรือแหล่ง
และ
ประเมินผล
เรียนรู้ ประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะ
หลัก
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สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)
4.3 มีทกั ษะด้านการ
สือ่ สารสารสนเทศ และ
รูเ้ ท่าทันสือ่
4.4 มีทกั ษะด้านการ
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
5. การ
4.5 มีทกั ษะดิจทิ ลั
วิเคราะห์
5.1 สามารถเลือกใช้
และ
วิธกี ารทางสถิตเิ ชิง
ประมวลผล พรรณนา หรือสถิตเิ ชิง
เชิงเชิงสถิติ อ้างอิง ทีเ่ หมาะสมกับ
เพือ่ การ
ลักษณะของข้อมูล
ตัดสินใจ
5.2 คานวณค่าสถิตจิ าก
กลุ่มข้อมูลด้วยวิธกี าร
ทางสถิติ
5.3 ตีความหมายจาก
ค่าสถิตเิ พือ่ บอก
แนวโน้ม หรือใช้
ประกอบการตัดสินใจ
หรือแก้ปญั หา

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
4.1.1 มีความเป็นเหตุเป็นผล
4.1.2 มีกระบวนการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
4.1.3 มีวจิ ารณญาณและตัดสินใจจากข้อมูล หลักฐาน และประจักษ์
พยาน
4.1.4 แกปญหาทีไ่ มคุนเคย
4.2.1 มีทกั ษะในการสือ่ สารอยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ
4.2.2 มีทกั ษะความรวมมือกับผูอ่นื
4.3.1 รูเท่าทันสารสนเทศ
4.3.2 รูเท่าทันสือ่
4.3.3 รูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเป็น
4.4.1 คิดอยางสรางสรรค หรือปรับปรุง หรือทาสิง่ ใหมทีแ่ หวกแนว
โดยสิน้ เชิง
4.4.2 ทางานรวมกับผูอ่นื อยางสรางสรรค และยอมรับมุมมองใหม
4.4.3 ประยุกต์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์สกู ารลงมือปฏิบตั ติ ามความคิดสร
างสรรคใหไดผลสาเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
4.5.1 ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) สร้าง (create) และเข้าถึง
(Access) เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.1 มีความสามารถในการระบุความแตกต่างระหว่างข้อมูลและ
สถิตปิ ระเภทต่าง ๆ
5.2.1 มีความสามารถในการคานวณค่า ได้แก่ ค่าเฉลีย่ มัธยฐาน
ฐานนิยม และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.3.1 มีความสามารถในการตีความข้อมูลการแสดงผล

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะหลักและ
เกณฑ์การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
4.1.1 ความเป็นเหตุเป็นผล
4.1.2 ความสามารถในการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
4.1.3 มีวจิ ารณญาณและตัดสินใจจากข้อมูล หลักฐาน และประจักษ์พยาน
4.1.4 แกปญหาทีไ่ มคุนเคย
4.2.1 ทักษะในการสือ่ สารอยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ
4.2.2 ทักษะความรวมมือกับผูอ่นื
4.3.1 การรูเท่าทันสารสนเทศ
4.3.2 การรูเท่าทันสือ่
4.3.3 การรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเป็น
4.4.1 การคิด อยางสรางสรรค หรือปรับปรุง หรือทาสิง่ ใหมทีแ่ หวกแนวโดยสิน้ เชิง
4.4.2 การทางานรวมกับผูอ่นื อยางสรางสรรค และยอมรับมุมมองใหม
4.4.3 การประยุกต์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์สกู ารลงมือปฏิบตั ติ ามความคิด สรางสรรคใหได
ผลสาเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม
4.5.1 การใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) สร้าง (create) และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.1 ความสามารถในการระบุความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสถิตปิ ระเภทต่าง ๆ
5.2.1 ความสามารถในการคานวณค่า ได้แก่ ค่าเฉลีย่ มัธยฐาน ฐานนิยม และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.3.1ความสามารถในการตีความข้อมูลการแสดงผล
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วิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123984 ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ท่นี ่ าสนใจทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากวารสารและเอกสารทาง

วิทยาศาสตร์ นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ และอภิปรายถึงประเด็นทีส่ าคัญอย่างมีเหตุผล เขียนรายงานการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธกี ารสัมมนาผ่านสื่อมัลติมเิ ดียโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมอภิปรายและแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ พื่อการสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. การสืบค้น
และเรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อ
จัดทาบทความ
วิิาการ
สาหรับการ
สัมมนา
วิิาการ
2. ทักษะการ
สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์
ทั้งภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรองและ
ย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การผ่าน

1.1 สามารถสืบค้น
และประเมินบทความ
วิิาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาเพื่อการสัมมนา
1.2 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อ
จัดทาบทความเิิง
วิิาการสาหรับ
เผยแพร่

1.1.1 สืบค้นบทความ
วิิาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาิาติทั้งใน
และต่างประเทศ
1.1.2 ประเมินส่วน
สาคัญและคุณค่าของ
บทความวิิาการและ
บทความวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา

ตัวบ่งิี้
1.สามารถสืบค้นและเรียบ
เรียงข้อมูล เพื่อจัดทา
บทความวิิาการ สาหรับ
การสัมมนาวิิาการ
2.สามารถสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านการ
สัมมนาทางวิิาการ
เกณฑ์การผ่าน
1.คะแนนด้าน
ความสามารถร้อยละ 50
ขึ้นไป

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
ตัวบ่งิี้
1.1 สามารถสืบค้นและ
ประเมินบทความ
วิิาการและบทความ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาเพื่อการสัมมนา
1.2 สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงข้อมูลเพื่อ
จัดทาบทความเิิง
วิิาการสาหรับ
เผยแพร่

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

วิธีการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ จากวารสาร
และเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ การเขียน
รายงานการสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์ การนาเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าด้วย
วิธีการสัมมนาผ่านสื่อมัล
ติมิเดียโดยใิ้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)
2.การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้วจิ ัย
เป็นฐาน (Researchbased learning)
4. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
(

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.วารสารทาง
วิิาการ
2.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู้
3.หนังสือ
4.สื่อ power
point
5.สื่อ
Application เพื่อ
การศึกษา

1.การวัดและ
ประเมินจาก
ผู้สอน กลุ่ม
เพื่อน และ
ตนเอง เพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
เรียนรู้
2. การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรู้ตาม
สมรรถนะ
3.การวัดและ
ประเมินตาม
สภาพจริง

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1.การสะท้อนคิดหลัง
การปฏิบัติรวมทั้งห้อง
กลุ่มย่อย และ
รายบุคคล
2.การเขียนสะท้อนผล
กลับรายบุคคล
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สมรรถนะหลัก
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

2.1 สามารถ
สื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ผ่าน
การศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิิาการ
และผลการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับ
นานาิาติทั้งใน
และต่างประเทศ
เพื่อการนาเสนอ

1.1.3 ประเมินแหล่งอ้างอิงที่
น่าเิื่อถือในเรียบเรียงข้อมูลเพื่อ
จัดทาบทความวิิาการในการ
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอน
วิทยาศาสตร์
1.2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงข้อมูลจากการสืบค้นเพื่อ
จัดทาบทความเิิงวิิาการ สาหรับ
เผยแพร่ผ่านการสัมมนาวิิาการ
2.1.1 นาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยใิ้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านการสัมมนาการ
สอนวิทยาศาสตร์
2.1.2 นาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยใิ้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านการสัมมนา
วิทยาศาสตร์

ตัวบ่งิี้ของ
ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน
และเกณฑ์การผ่าน
2.1 สามารถสื่อสาร
ทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
การศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิิาการและ
ผลการวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับ
นานาิาติทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการ
นาเสนอ
เกณฑ์การผ่าน
1.คะแนนด้าน
ความสามารถร้อยละ
50 ขึ้นไป

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

5. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)
6. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
6.google
classroom
7. google
scholar
6.วารสารทาง
วิิาการ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)
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วิชา ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
4123985 สืบเสาะและอธิบาย ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด เกี่ยวกับธรรมิาติของวิทยาศาสตร์ การมองโลกแบบวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ

กิจการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ รู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อธิบายวิธีการแสวงหาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์แสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใิ้กระบวนการสืบเสาะ ตระหนักถึงธรรมิาติวิทยาศาสตร์ มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาส ตร์
นาความรู้ไปออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
2. ความรอบรู้
ธรรมิาติของ
วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะรองและย่อย
(ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจการได้มาซึ่งองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2.1.1 อธิบายวิธกี าร
แสวงหาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
2.1.2 แสวงหาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โดยใิ้กระบวนการ
สืบเสาะ
2.1.3 ตระหนักถึง
ธรรมิาติวิทยาศาสตร์
2.1.4 มีทักษะการ
อธิบายทางวิทยาศาสตร์

1. สามารถอธิบายและ
ประยุกต์ใิ้วธิ ีการสร้าง
องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดย
ตระหนักถึงธรรมิาติ
ของวิทยาศาสตร์
2. สามารถอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

คะแนนความรอบรู้
ธรรมิาติของ
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ
60)

1. ระดับความสามารถ
ในการอธิบายและ
ประยุกต์ใิ้วธิ ีการสร้าง
องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (ระดับดี)
2. ระดับความสามารถ
ในการอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ (ระดับดี)

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

ธรรมิาติของ
วิทยาศาสตร์ (การมองโลก
แบบวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
และกิจการทาง
วิทยาศาสตร์) การอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใิ้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. โปรแกรม
สาเร็จรูป
ประกอบการ
นาเสนอ
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
3. เอกสาร
ประกอบการ
สอน/ตารา/
หนังสือ
4. เครื่อง
คอมพิวเตอร์
5. เครือ่ งฉายภาพ
สามมิติ
6. สื่อ/อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์

1. การทดสอบ
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
2. การทางาน
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม
3. การถามและ
การตอบคาถาม
ในิั้นเรียน
4. ทักษะการ
นาเสนอ
5. การตอบ
คาถามทบทวน
ท้ายบทเรียน
6. ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรม

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

การให้ข้อมูลป้อนกลับ
ระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้
ความคิด และผลการ
ปฏิบัติงาน
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วิชา วิทยาการคานวณสาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
รหัส
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใิ้เหตุผลเิิงตรรกะในการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลาลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มี
4124941

การใิ้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้า เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ศึกษาหลักการของแนวคิดเิิงคานวณ การแยกส่วนประกอบและการ
ย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเิิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยิน์ของแนวคิดเิิงคานวณเพื่อแก้ปัญหาในิีวิต ประจาวัน ประยุกต์ใิ้แนวคิดเิิงคานวณใน
การออกแบบขั้นตอนวิธีสาหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอ นวิธีการ
ทาซ้า การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
กาหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผล และเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิิาอื่นและเิื่อมโยงกับิีวิตจริง ประยุกต์ใิ้
ความรู้ด้านวิทยาการคานวณเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สมรรถนะหลัก
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1. มีทักษะการ
คิดเิิงคานวณ
ในการคิด
วิเคราะห์
แก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
1. อภิปราย
องค์ประกอบและ
หลักการทางาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี การ
สื่อสาร เพื่อ
ประยุกต์ใิ้งาน
หรือแก้ปัญหา

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. อธิบายหลักการ
ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และใิ้
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในการทางาน
และแก้ปัญหาในิีวิต
จริง

ตัวบ่งิี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อย
และเกณฑ์การผ่าน

(เขียนเป็นข้อๆประกอบด้วย
หัวข้อและคาอธิบายพอสังเขป)

มีทักษะการคิดเิิง
คานวณในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและ
เป็นระบบ ด้วยการใิ้
เหตุผลเิิงตรรกะใน
การออกแบบ
อัลกอริทึมที่ใิ้แนวคิด
เิิงนามธรรมและเิิง
คานวณออกมาเป็น
รูปธรรมได้ โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อย
ละ 80

1. อธิบายหลักการ
ทางานของระบบ
คอมพิวเตอร์ และใิ้
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในการทางาน
และแก้ปัญหาในิีวิต
จริง โดยผ่านเกณฑ์การ
สอบประมวลผลความรู้
รายวิิาภาคทฤษฎีผ่าน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. ซอฟท์แวร์ หรือ
โปรแกรมที่ิ่วยในการ
ทางาน
2. การแก้ปญ
ั หาอย่างเป็น
ลาดับขั้นตอน
3. การคิดเิิงตรรกะ
4. การคิดเิิงคานวณ
5. การคิดแก้ปัญหาเิิง
นามธรรม
6. การทางานแบบวนซ้า

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้แบบร่วม
แรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)
3. การเรียนรู้โดยใิ้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. ซอฟท์แวร์ หรือ
โปรแกรมที่ิ่วยใน
การทางาน
2. ระบบ
คอมพิวเตอร์
3. เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
4. เวปไซต์ต่างๆ
เิ่น Code.org
5. แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์

1. ประเมินความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักการของระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วย
แบบสอบข้อเขียน
และการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
2. ประเมินการใิ้
เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในการทางาน
และแก้ปัญหาในิีวิต
จริงด้วยแบบทดสอบ

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนผลความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ของระบบคอมพิวเตอร์
ผ่านการใิ้คาถามระหว่าง
กิจกรรมในิั้นเรียน การ
ทดสอบ และการปฏิบัติ
2. สะท้อนการใิ้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในการทางานและ
แก้ปัญหาในิีวิตจริงจาก
กิจกรรมในิั้นเรียน การ
ปฏิบัติ และการสอบ
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย

2. ใิ้เหตุผลเิิง
ตรรกะในการ
อธิบายและ
ออกแบบวิธี
แก้ปัญหาที่พบใน
ิีวิตประจาวัน
3. ออกแบบ
อัลกอริทึมที่ใิ้
แนวคิดเิิง
นามธรรมและ
เิิงคานวณใน
การแก้ปญ
ั หา
หรืออธิบายการ
ทางานที่พบใน
ิีวิตจริง

2. ใิ้เหตุผลเิิงตรรกะในการนากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมมาิ่วยในการ
พิจารณาเพื่ออธิบายหรือออกแบบแนว
ทางการแก้ปญ
ั หาในิีวิตประจาวันอย่างเป็น
ลาดับและขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใิ้แนวคิดเิิงนามธรรมซึ่งเป็นการ
ประเมินความสาคัญของรายละเอียดของ
ปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสาคัญออก
จากส่วนที่ไม่ใิ่สาระสาคัญ และใิ้แนวคิด
เิิงคานวณ ในการแก้ปัญหา หรืออธิบายการ
ทางานที่พบในิีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
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2. ใิ้เหตุผลเิิงตรรกะใน
การนากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมมาิ่วย
ในการพิจารณาเพือ่ อธิบาย
หรือออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาในิีวิตประจาวัน
อย่างเป็นลาดับและขั้นตอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิา
ภาคทฤษฎีผา่ นร้อยละ 80
ขึ้นไป
3. ใิ้แนวคิดเิิงนามธรรมซึ่ง
เป็นการประเมินความสาคัญ
ของรายละเอียดของปัญหา
แยกแยะส่วนที่เป็น
สาระสาคัญออกจากส่วนที่
ไม่ใิ่สาระสาคัญ และใิ้
แนวคิดเิิงคานวณ ในการ
แก้ปัญหา หรืออธิบายการ
ทางานที่พบใน
ิีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยผ่านเกณฑ์
การสอบประมวลผลความรู้
รายวิิาภาคทฤษฎีผ่านร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

เนื้อหา

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คาอธิบายพอสังเขป)

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

4. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning)

สื่อและ/
หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
3. ประเมินการใิ้
เหตุผลเิิงตรรกะใน
การนากฎเกณฑ์
หรือเงื่อนไขในการ
ออกแบบด้วย
แบบทดสอบ
4. ประเมินการใิ้
แนวคิดเิิง
นามธรรมแยกแยะ
ส่วนที่เป็น
สาระสาคัญออก
จากส่วนที่ไม่ใิ่
สาระสาคัญด้วย
แบบทดสอบ
5. ประเมินใิ้
แนวคิดเิิงคานวณ
ในการแก้ปัญหา
หรืออธิบายการ
ทางานที่พบใน
ิีวิตประจาวันด้วย
แบบทดสอบและ/
หรือทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน(ตามหลักการ

ประเมินผล สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

3. สะท้อนการใิ้
เหตุผลเิิงตรรกะใน
การนากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขในการออกแบบ
และการใิ้แนวคิดเิิง
นามธรรมแยกแยะส่วน
ที่เป็นสาระสาคัญออก
จากส่วนที่ไม่ใิ่
สาระสาคัญ จาก
กิจกรรมในิั้นเรียน
และจากการปฏิบัติ
5. สะท้อนการใิ้
แนวคิดเิิงคานวณ ใน
การแก้ปญ
ั หา หรือ
อธิบายการทางานที่พบ
ในิีวิตประจาวันจาก
กิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติ และการ
สอบ
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สมรรถนะ
หลัก
2. มีทักษะ
ในการ
ค้นหาข้อมูล
หรือ
สารสนเทศ
ประเมิน
จัดการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์
และนา
สารสนเทศ
ไปใิ้ในการ
แก้ปัญหา

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1. ใิ้งาน
ซอฟต์แวร์
เกี่ยวกับ
เอกสารทางาน
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์
2. รวบรวม
ข้อมูล
ประมวลผล
ประเมินผล
นาเสนอข้อมูล
และ
สารสนเทศ
ตาม
วัตถุประสงค์
โดยใิ้
ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบน
อินเตอร์เน็ตที่
หลากหลาย

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. ใิ้งานซอฟท์แวร์เกี่ยวกับ
เอกสารในการทางานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เิ่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การ
จัดการหมวดหมู่ข้อมูล เป็นต้น
2. รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่
ต้องการด้วยวิธกี ารจดบันทึก
หรือการใิ้โปรแกรมซอฟท์แวร์
3. การใิ้คาสืบค้นได้ตรงประเด็น
กระิับและได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4. ประมวลผลข้อมูลได้ เิ่น การ
ประเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม
หรือการเรียงลาดับ เป็นต้น
5. นาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่
หลากหลายได้ เิ่น การบอกเล่า
การจัดป้า การจัดทาเอกสาร การ
ใิ้ผังกราฟิก เป็นต้น
6. วิเคราะห์ผลและสร้าง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ของข้อมูล
รวมถึงการประเมินทางเลือกของ
ข้อมูล เิ่น การเปรียบเทียบ การ
ตัดสินใจ

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
ค้นหาข้อมูล
หรือสารสนเทศ
ประเมิน จัดการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
นาสารสนเทศ
ไปใิ้ซอฟท์แวร์
เกี่ยวกับเอกสาร
ในการทางานได้
ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ผ่านการ
ประเมินผลทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติใน
ระดับร้อยละ
80

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. ใิ้งานซอฟท์แวร์เกี่ยวกับเอกสารในการทางานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ เิ่น การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
การจัดการหมวดหมูข่ ้อมูล เป็นต้น โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
2. รวบรวมข้อมูลในประเด็นที่ต้องการด้วยวิธีการจดบันทึก
หรือการใิ้โปรแกรมซอฟท์แวร์ โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
3. การใิ้คาสืบค้นได้ตรงประเด็น กระิับและได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ประมวลผลข้อมูลได้ เิ่น การประเปรียบเทียบ การจัด
กลุ่ม หรือการเรียงลาดับ เป็นต้น โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
5. นาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลายได้ เิ่น การบอก
เล่า การจัดป้า การจัดทาเอกสาร การใิ้ผังกราฟิก เป็นต้น
โดยผ่านเกณฑ์การสอบประมวลผลความรู้รายวิิา
ภาคทฤษฎีผา่ นร้อยละ 80 ขึ้นไป
6. วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ของข้อมูล
รวมถึงการประเมินทางเลือกของข้อมูล เิ่น การ
เปรียบเทียบ การตัดสินใจ โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีผา่ นร้อยละ 80 ขึ้นไป

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

1. ซอฟท์แวร์
หรือโปรแกรมที่
ิ่วยในการ
ทางาน เิ่น
Scratch, lego,
logo, python,
java, C
2. การแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นลาดับ
ขั้นตอน
3. เวปไซต์ต่างๆ
เิ่น Code.org
4. การรวบรวม
ข้อมูล
5. การจัดเก็บ
ข้อมูล
6. การ
ประมวลผล
ข้อมูล
7. การนาเสนอ
ข้อมูล
8. การวิเคราะห์
ผลข้อมูล

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquirybased
learning)
2. การเรียนรู้
โดยใิ้ปัญหา
เป็นฐาน
(Problem based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. ซอฟท์แวร์
หรือโปรแกรม
ที่ิ่วยในการ
ทางาน เิ่น
Scratch,
lego, logo,
python,
java, C
2. เวปไซต์
ต่างๆ เิ่น
Code.org
3. ผังกราฟิก
แบบต่างๆ
เิ่น
Flowchart,
Step map,
Timeline,
Concept
map เป็นต้น

1. ประเมินใิ้
ซอฟท์แวร์
โปรแกรมต่างๆ
ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์จาก
การทดสอบ
ภาคปฏิบัติ และ
การทดสอบเิิง
ทฤษฎี รวมไปถึง
การทารายงาน
2. รวบรวม
ข้อมูลในประเด็น
ที่ต้องการด้วย
วิธีการจดบันทึก
หรือการใิ้
โปรแกรม
ซอฟท์แวร์ผ่าน
การปฏิบัติเพือ่
สร้างิิ้นงาน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนการใิ้
ซอฟท์แวร์
โปรแกรมต่างๆ ได้
ตรงตาม
วัตถุประสงค์เพื่อ
ค้นหาข้อมูลหรือ
สารสนเทศ
ประเมิน จัดการ
วิเคราะห์
สังเคราะห์ และนา
สารสนเทศไปใิ้
2. สะท้อนการใิ้
คาในการสืบค้น
การรวบรวมข้อมูล
การประมวลผล
ข้อมูล การนาเสนอ
ข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
กิจกรรมการเรียนรู้
การสร้างิิ้นงาน
การลงมือปฏิบัติ
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สมรรถนะ
หลัก
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3. ประยุกต์
ความรู้ด้าน
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร ใน
การ
แก้ปัญหาใน
ิีวิตจริง
การทางาน
ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์
เพื่อ
ประโยิน์
ต่อตนเอง
หรือสังคม

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)
1. ประยุกต์ใิ้
แนวคิดเิิง
คานวณในการ
พัฒนา
โครงงานที่มี
การบูรณาการ
กับวิิาอื่น
อย่าง
สร้างสรรค์
และเิื่อมโยง
กับิีวิตจริง
2. ออกแบบ
และเขียน
โปรแกรมที่มี
การใิ้เหตุผล
เิิงตรรกะ
อย่างง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์
(บูรณาการกับ
รายวิิา
คณิตศาสตร์)

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. การนาแนวคิดเิิงนามธรรม
และการคานวณมาประยุกต์ใน
การพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหา
เกี่ยวกับิีวิตประจาวัน เิ่น การ
จัดการพลังงาน การเกษตร
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ออกแบบโปรแกรมและเขียน
โปรแกรม เิ่น สตอรี่บอร์ด โค้ด
ข้อความ ผังงาน หรืออัลกอริทึม
เป็นต้น เพื่อสร้างลาดับคาสั่งให้
คอมพิวเตอร์ทางานให้ได้ผลลัพธ์
ตามที่ต้องการในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ (บูรณาการกับ
รายวิิาคณิตศาสตร์)

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
ประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร ใน
การแก้ปญ
ั หาใน
ิีวิตจริง การ
ทางานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์
ด้วยการทา
โครงงาน และ
เขียนโปรแกรม
ได้รับการ
ประเมินทั้ง
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ
80

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. ประยุกต์ใิ้แนวคิดเิิงคานวณในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิิาอื่นอย่าง
สร้างสรรค์ และเิื่อมโยงกับิีวิตจริง ผ่านการ
ประเมินผลการดาเนินการทาโครงงานทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใิ้
เหตุผลเิิงตรรกะอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ (บูรณาการกับรายวิิา
คณิตศาสตร์) โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีผา่ นร้อย

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

1. การเรียนรู้
ผ่านการทา
โครงงาน
2. การออกแบบ
และการเขียน
โปรแกรม
3. การออกแบบ
และวางแผนเพื่อ
การแก้ปญ
ั หา

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใิ้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ใิ้ิุมินเป็นฐาน
(Community –
based learning)
4. การเรียนรู้โดย
ใิ้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. ซอฟท์แวร์ หรือ
โปรแกรมที่ิ่วยใน
การทางาน เิ่น
Scratch, lego,
logo, python,
java, C
2. เวปไซต์ต่างๆ
เิ่น Code.org
3. ผังกราฟิกแบบ
ต่างๆ เิ่น
Flowchart, Step
map, Timeline,
Concept map
เป็นต้น
4. อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ที่
ิ่วยในการ
แก้ปัญหาผ่านการ
ทาโครงงาน

1. ประเมินการ
นาแนวคิดเิิง
นามธรรมและ
การคานวณมา
ประยุกต์ในการ
พัฒนาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหา
เกี่ยวกับ
ิีวิตประจาวัน
2. ประเมินการ
ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมที่
มีการใิ้เหตุผล
เิิงตรรกะอย่าง
ง่าย เพื่อ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนผลการ
ใิ้แนวคิดเิิง
นามธรรมและการ
คานวณเพื่อ
แก้ปัญหาใน
ิีวิตประจาวันผ่าน
การทาโครงงาน
2. สะท้อนผลการ
ออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพื่อ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ที่มี
การใิ้เหตุผลเิิง
ตรรกะและ
นามธรรม

หน้า 196

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลัก
4. ใิ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารอย่าง
ปลอดภัย รู้
เท่ากัน มี
ความ
รับผิดิอบ
มีจริยธรรม

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้า
มี)
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1. ใิ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางานร่วมกัน
อย่างปอดภัย
เข้าใจสิทธิและ
หน้าที่ของตน
เคารพในสิทธิ
ของผู้อื่น แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
พบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่
เหมาะสม
2. ประเมิน
ความ
น่าเิื่อถือของ
ข้อมูล
วิเคราะห์สื่อ
และผลกระทบ
จากการให้ข่าว
ที่ผิด เพื่อการ
ใิ้งานอย่าง
รู้เท่าทัน

คาอธิบาย
สมรรถนะรองหรือย่อย
1. รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การสร้างและแสดง
สิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
และการกาหนดสิทธิในการใิ้
ข้อมูล
2. ใิ้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย เิ่น การทาธุรกรรม
ออนไลน์ การค้นพบเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม การพบข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. การใิ้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดิอบ เิ่น ไม่สร้างข่าวลวง
ไม่แิร์ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
เป็นต้น

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์การ
ผ่าน
ใิ้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารอย่าง
ปลอดภัย รู้
เท่ากัน มีความ
รับผิดิอบ มี
จริยธรรม โดย
ผ่านเกณฑ์การ
สอบประมวลผล
ความรู้รายวิิา
ภาคทฤษฎีผา่ น
ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป

เนื้อหา

ตัวบ่งิี้ของ
สมรรถนะรองหรือย่อยและเกณฑ์การผ่าน
1. ใิ้เทคโนโลยีสารสนเทศทางานร่วมกันอย่าง
ปอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีผา่ นร้อย
ละ 80 ขึ้นไป
2. ประเมินความน่าเิื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์
สื่อ และผลกระทบจากการให้ข่าวที่ผิด เพื่อการ
ใิ้งานอย่างรู้เท่าทัน โดยผ่านเกณฑ์การสอบ
ประมวลผลความรู้รายวิิาภาคทฤษฎีผา่ นร้อย
ละ 80 ขึ้นไป

(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคาอธิบายพอ
สังเขป)

1. กฎหมาย
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2. อันตรายและ
อาิญากรรมทาง
อินเตอร์เน็ต
และซอฟท์แวร์
และแนวทางการ
ป้องกัน
3. มารยาทใน
การติดต่อสื่อสาร
ผ่านการใิ้
อินเตอร์เน็ต
4. สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ

(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1. การเรียนรู้โดย
ใิ้สมองเป็นฐาน
(Brain - based
learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใิ้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
3. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation –
based learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1. แหล่งข่าวต่างๆ
2. เวปไซต์
3. ทฤษฎีบท และ
ประมวลกฎหมาย

1. ประเมินการรู้
และเข้าใจ
กฎหมาย
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
การสร้างและ
แสดงสิทธิความ
เป็นเจ้าของ
ผลงาน และการ
กาหนดสิทธิใน
การใิ้ข้อมูลโดย
แบบทดสอบเิิง
ทฤษฎี
2. ประเมินการ
ใิ้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมี
ความรับผิดิอบ
โดยใิ้
แบบทดสอบเิิง
ทฤษฎี

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน(ตาม
หลักการประเมินผล
สะท้อนผลและ
การพัฒนา)

1. สะท้อนความ
เข้าใจกฎหมาย
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การ
สร้างและแสดง
สิทธิความเป็น
เจ้าของผลงาน
และการกาหนด
สิทธิในการใิ้ข้อมูล
2. สะท้อนการใิ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย และมี
ความรับผิดิอบ
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9. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปั)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปีที่
รายละเอียด
1 รู้และเข้าใจหลักความเป็นครู จรรยาบรรณ จิตวิทยาความเป็นครู
รู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั่ว ไปและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้น ฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 รู้และเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการจัดการชั้นเรียน
รู้และเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ และทำปฏิบัติการอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย
3
4

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือในการตรวจวัด วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
คิดวิเคราะห์ สามารถฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาได้
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารหลักการที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ได้
สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวัดและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผล
การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาแบะปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2549, ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพ
พรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) ใช้
ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้นและแบบไม่มีค่าระดับขั้นดังนี้
1.1 ระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับการประเมิน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือก สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาเลือกอื่นแทนได้ แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบตก
และนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับ
คะแนนต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Not Pass)

ระบบในข้อ 1.2นี้ใช้สำหรับประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนต่องเป็นไปตามลำดับวิชาที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.1.2การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิตทำงานตรงสาขา
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้
3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา
ข้อ 49 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ที่กองบริการการศึกษา
ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
50.1มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร
50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ
50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า
1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง 2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3
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ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60
ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และเรียนครบตาม
หลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.25
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 53.3 ด้วย
53.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบ ไม่มี
ค่าระดับคะแนน
53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ไม่เกิน 8 ภาคการเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) และ
ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี
3.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
กระทำผิดกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2550
ข้อ 6 นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และโครงการ
พัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน การสอน
1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการทำผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริ มให้ อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
สถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในการประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
การบริหารหลักสูตร และการกำกับมาตรฐานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(5 ปี) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยความร่วมมือของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยในการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี และมีการประมวลผล รวมถึงแจ้งผลสำรวจต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
รวมทั้งมีการติดตามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต เพื่อใช้เป็น ข้อมูล สำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน และเป็นการแสดงถึงความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคมที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร รวมถึงการนำไปสู่การวางแผนการรับนักศึกษา
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติการรับเข้าของนักศึกษา แจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการรับ และคัดเลือก
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จากคะแนนการสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
ความพร้อมในด้านวิชาการ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติต่อวิชาชีพครู
3.2 หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาดังนี้
3.2.1 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.2 มีระบบสนับสนุน กำกับ ดูแล ในทางวิชาการ กิจกรรมนิสิต รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละหมู่ให้นักศึกษาแต่ละคน เพื่อดูแลนักศึกษาด้านวิชาการ ด้านกิจการนิสิต และ
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาจะขอรับคำปรึกษา หรือปรึกษา
ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาตามความต้องการของนักศึกษาอันเป็น
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร
3.3 หลักสูตรมีการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่ แสดงถึ งผลลั พธ์ท ี่เ กิด ขึ้ น กั บนั กศึก ษาในด้านอั ตราการคงอยู่
อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
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4. อาจารย์
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ การติดตามและควบคุมคุณภาพของอาจารย์ รวมถึงมี
การวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามความเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
4.1 หลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีว ุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
หลักสูตรจะพิจารณาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของหลักสูตร
4.2 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ขาดแคลนผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการวางแผน กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือเกี่ ยวกับแนวทางที่จะทำให้การ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ พึง
ประสงค์ตามที่กำหนด
4.4 หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการ
ส่งเสริมตามความต้องการการได้รับการพัฒนา อีกทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนาคุณวุฒ ิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี การประเมินผลการปฏิบัติราชการและนำผล
การประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรได้มีการดำเนินงานเพื่อควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน
ผู้เรียน ดังนี้
5.1 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามระบบและกลไก
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสำรวจข้อมูลจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร มีการศึกษาข้อมูล เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รห้ า ปี ) และข้ อ มู ล เที ย บเคี ย งจากหลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีความเข้า ใจในฟิสิกส์อย่าง
ลึกซึ้ง อันจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
5.2 หลักสูตรมีกระบวนการการพิจารณากำหนดอาจารย์ผู้สอน และการจำแนกรายวิชาสำหรับอาจารย์
ผู้สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในแต่ละรายวิชา และภาระการสอน
ขั้นต่ำของแต่ละคน
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5.3 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ตามระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.4 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
และการจัดการเรีย นการสอน และกระบวนการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม โดยพิจารณากำหนดกรอบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ว่าสามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
5.5 หลักสูตรกำหนดให้มีกระบวนการการกำกับการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
การดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการจัด
การเรียนการสอนและพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
5.6 หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการประเมินผล
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีกระบวนการการดำเนินงานเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการทำวิจัย โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและตอบสนอง
ต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลมาใช้
ในการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุต ามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TOF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) คณาจารย์ประจำหลักสูต รอย่างน้อ ยร้ อยละ 80 มีส ่ว นร่ว มใน     
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ     
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์     
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ     
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบมคอ.7     
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ     
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา




(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) คณาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ ร ั บ การปฐมนิ เ ทศ อบรมหรื อ     
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
(9) คณาจารย์ป ระจำทุ ก คนได้ ร ั บ การพัฒ นาทางวิช าการและ/หรื อ     
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับ สนุ น การเรีย นการสอน (ถ้ามี) ได้ร ับการ     
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี


(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน     
ทุกกิจกรรมที่ก้ำหนดและเป็นประจำทุกปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 206

มคอ 2. มรรพ.

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(14) มีการจัดประสบการณ์บ ูร ณาการการเรีย นรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
(15) นิสิต/นักศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 จากการทดสอบความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ RBRU-EPT และสอบได้คะแนน
ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ B1 หรือ นิสิต/
นั ก ศึ ก ษาสามารถนำผลคะแนนการสอบวั ด ความสามารถด้ า น
ภาษาอั งกฤษจากการทดสอบวั ดความสามารถด้ านภาษาอั ง กฤษที่
สามารถเที ย บเคี ย งผลการสอบกั บ ระดั บ ความสามารถตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ได้ มายื่นโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. TOEFL ITP AEuuu 347-393
2. Computer Based TOEFL PEUUU 63-90
3. Internet Based TOEFL AEuuu 19-29
4. IELTS AELU4 2-2.5
5. TOEIC AEUuu 255-400
6. Cambridge Placement test ASuuu 40-59
7. CU-TEP AEUu 35-69
8. TU-GET PEUuu 400
หรือ นิสิตนักศึกษาน้ำผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป(ภาษาอังกฤษ)
จำนวน 3 รายวิชา มายื่น โดยมีผลการเรียนระดับ B ขึ้นไป จำนวนไม่
น้อยกว่า 2 รายวิชา

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ)ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ(ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม(ข้อ)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5





















12
1-5
10

13
1-5
11

13
1-5
11

14
1-5
12

15
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งขี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลาง
ภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 ภาคการศึกษา โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่าง
เสมือนเป็นครูประจำการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15
สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของ
นักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะทำให้
ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่
พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสู ตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 208

มคอ 2. มรรพ.

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2549
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนจากระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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หน้า 238

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 239

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 240

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 241

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 242

มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษา
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 243

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 244

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 245

มคอ.2 มรรพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 246

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 247

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 248

มคอ.2 มรรพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 249

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 250

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 251

มคอ.2 มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 252

มคอ 2 มรรพ.

ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 253

มคอ 2 มรรพ.

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ
1. นายโชติ เนืองนันท์
Mr. CHOTE NUANGNUN
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ฟิสิกส์)
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Physics)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนฟิสิกส์)
ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
University of Pune,
India
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ไทย
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,
ไทย

ปี
2549
2542
2539

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตารา หนังสือ
- โชติ เนืองนันท์. (2558). ดาราศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี จั น ทบุ รี . มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ร าไพพรรณี . พิมพ์ครั้ งที่ 1. จั น ทบุ รี . 301 หน้ า . อนุ มัติ โ ดยสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560.
(ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว)
- โชติ เนืองนันท์. (2558). ดาราศาสตร์ 1 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี จันทบุรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี . พิมพ์ครั้งที่ 1. จันทบุรี. 291 หน้า. อนุมัติโดยสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560.
(ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว)
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- โชติ เนืองนันท์, นิคม ผึ่งคา, สมยศ ศรีคงรักษ์ และวิฑูรย์ หนูเล็ก. (2561). แนวโน้มการเกิด
แผ่ น ดิน ไหวในประเทศไทยและประเทศพม่า . วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ .3(21) เดือนพฤษภาคม-ตุล าคม
พ.ศ. 2561, 167-173.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 254

มคอ 2 มรรพ.

- ปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ และ โชติ เนืองนันท์. (2560). การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลาง
มวลของวัตถุรู ป เรขาคณิตแบบแผ่ นบางโดยใช้ทฤษฎีแกนขนานด้ว ยชุดทดลองฟิสิ กัล เพนดูลัม . วารสารวิจั ย
ราไพพรรณี. 2(11) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560, 89-97.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 20 ปี
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
4011903
4011904
4011105
4011105
4011111
4011104
4012201
4012301
4013401
4042101
4044201
4044601
4053101
4012302
4013902

วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2
ฟิสิกส์เบื้องต้น
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
กลศาสตร์ 1
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
กลศาสตร์ควอนตัม 1
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ดาราศาสตร์ 1
ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
ฟิสิกส์ของคลื่น
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 255

มคอ 2 มรรพ.

2. นางสาววิชลัดดา อุ่นสะอาด
Miss.Wichaladda Aunsaart
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ฟิสิกส์)
2.2. ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท วิทยาศาสตมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา)
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย

ปี
2550
2542

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตารา หนังสือ
วิช ลั ดดา อุ่น สะอาด. (2558). อุณ หพลศาสตร์ : คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี . พิมพ์ครั้งที่ 1. จันทบุรี. 192 หน้า.
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560.
(ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว)
2.3.2. บทความทางวิชาการ
-

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 12 ปี
2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
4001102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
011101
ฟิสิกส์พื้นฐาน
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
4011103 ฟิสิกส์ 1
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
4013304 อุณหพลศาสตร์
4012706 วิทยาศาสตร์พลังงาน
4013603 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
4014902 สัมมนาฟิสิกส์
4003001 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
4003002 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
4013001 การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 256

มคอ 2 มรรพ.

3. นายวิฑูรย์ หนูเล็ก
Mr. WITOON NULEG
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ฟิสิกส์ประยุกต์)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ไทย

ปี
2560
2553
2546

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตารา หนังสือ
-

3.3.2 บทความทางวิชาการ
- โชติ เนืองนันท์, นิคม ผึ่งคา, สมยศ ศรีคงรักษ์ และวิฑูรย์ หนูเล็ก. (2561). แนวโน้มการเกิด
แผ่นดิน ไหวในประเทศไทยและประเทศพม่า . วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ . 3(21) เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
พ.ศ. 2561, 167-173.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
- วิฑูรย์ หนูเล็ก, นิคม ผึ่งคา, รัตนาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม และชีวะ ทัศนา. (2560). ผลของอนุภาคนาโน
ซิง ค์ ออกไซด์ ต่ อการเจริ ญ เติ บ โตของหอมแดง. การประชุม วิ ช าการระดั บชาติร าชมงคลสกลนครครั้ ง ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร. วันที่ 17–18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561,
59-62.
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ 2 มรรพ.

3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
4011103 ฟิสิกส์ 1
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4003201 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
4013504 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
4012301 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
4014902 สัมมนาฟิสิกส์
4012401 ฟิสิกส์แผนใหม่
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
4011111 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
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4. นางสาวสุขพิชญา จรัญชล
Miss SOOKPICHAYA CHARRUNCHON
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชือ่ ปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
Master of Science (Physics)
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
University of Alberta, Canada
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ปี
2560
2556
2553

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตารา หนังสือ
4.3.2 บทความทางวิชาการ
Nawichean T, Charrunchon S, Pattanaporkratana A, LImtrakul J and Chattham N.
(2017). Torque induced on lipid microtubules with optical tweezers. Journal of Physics:
Conference Series, 901(1): 012112, May 2017, 1-7.
(วารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus)
4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี
4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
0003102
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
4003902
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
4011101
ฟิสิกส์พื้นฐาน
4011103
ฟิสิกส์ 1
4011104
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
4011109
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร
4011111
ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011112
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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5. นายสงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร
Mr.Songkran Pleumpreedaporn
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ
ปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2545
พระนครเหนือ, ไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ไทย 2542
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ไทย

2534

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตารา หนังสือ
5.3.2 บทความทางวิชาการ
- ชีวะ ทัศนา, ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ, สงกรานต์ ปลื้มปรีดาพร, บรรณวัชร ศรีเจริญ และพรพรรณ
ฑีฆายุ. (2561). การศึกษาสมบัติ ของฉนวนกันความร้อนที่ทาจากเส้นใยใบยางพารา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561,
537–543.
(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ)
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี
5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
0003201
0003203
MATH502
4091401
4091402
4091403
4091701
4091702
4092701
4092401
4093101

คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การสืบค้นทางคณิตศาสตร์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
ประวัติคณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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4093303
4093401
4094403
4094504
4094701
4094901

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
การวิเคราะห์เวกเตอร์
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
คณิตศาสตร์สาหรับครูมัธยม
สัมมนาคณิตศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักปรับปรุงหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 262

มคอ 2. มรรพ.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 269

มคอ 2 มรรพ.

ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตรบัณฑิตมาเป็นเวลายาวนาน
อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่ วมกับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกันพัฒ นา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) พ.ศ. 2562
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
161 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
139หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

125 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

2.1 วิชาชีพครู
-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
- วิชาแกน
- วิชาเอกบังคับ แขนงวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.3 วิชาเอกเลือก
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า

50 หน่วยกิต 2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู
30 หน่วยกิต
- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6 หน่วยกิต
75 หน่วยกิต 2.2 วิชาเอก
31 หน่วยกิต 2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
13 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะสาขา
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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40 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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2. รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
1. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 หน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6))
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 3 หน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น จำนวน 3 หน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนิเชียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล๊อกเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3หน่วยกิต
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
0002314 โลกาภิวัฒน์กับสังคมไทย
3(3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
3(3-0-6)
0002318 ความเป้นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3(3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
3(3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน
3(3-0-6)
ทางปัญญา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี)
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
0001104 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
0001105 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001203 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0002105 สุนทรียะ
0002323 พลเมืองที่เข้มแข็ง
0002324 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0003109 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
0003208 การคิดเชิงเหตุผล
0003311 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา จำนวน 9 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต
000101 ชีวิตและธรรมชาติ
000102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
000103 ชีวิตและสุขภาพ
000104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
000105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
000106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
000107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
000108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี)

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)

3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ

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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา ให้เลือกเรียนจำนวน 3 หน่วยกิต
3.3.1 รายวิชาด้านเทคโนโลยี
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
0003303 การจัดการธุรกิจใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและการตกแต่ง
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3.3.2 รายวิชาด้านกีฬา
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะลกีฬาลีลาศ
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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)
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3. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1 กลุ่มวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี)

(เดิม) โครงสร้างหลักสูตร (9 มาตรฐาน) หมวดวิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู)

(ปรับปรุงเป็น) โครงสร้างหลักสูตรสมรรถนะ วิชาเฉพาะด้าน(วิชาชีพครู)

วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
50 หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
1003801 การสังเกตและการมีส่วนร่วม
1 (60)
1003802 การทดลองสอน
1(60)
105801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครเต็มรูป 1ู 1
6(450)
1005802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป2
6(450)
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1012106 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
3(3–0–6)
1014004 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3(3–0–6)
1023205 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
1023303 การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1024603 การจัดการเรียนรู้(วิชาเอก)
3(2-2-5)
1032101 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3(3-0-6)
1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(3-0-6)
1043401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(3-0-6)
1052701 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3(3-0-6)

วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(290)
วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า
28 หน่วยกิต
1004491 คุรุนิพนธ์
1(0-2-1)
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
3(2-2-5)
จิตวิญญาณความเป็นครู
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกัน
3(2-2-5)
คุณภาพการศึกษา
1021201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
1051201 จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)

วิชาชีพครูบังคับ ไม่น้อยกว่า
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
1013501 การศึกษาทางเลือก
1014971 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน
1024201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1024951 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
1024971 การสัมมนาทางการศึกษา
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1034101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
1043102 การประเมินทางการศึกษา
1044107 การประเมินโครงการ
1052103 จิตวิทยาเด็ก
1053402จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
1064101ธุรกิจการศึกษา

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-1)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3.1 กลุ่มวิชาชีพครู (ต่อ)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
1065463 หลักการบริหารการศึกษา
1065464 การประกันคุณภาพการศึกษา
1065464 การนิเทศการศึกษา
1065466 กฎหมายการศึกษา
1083601การศึกษาแบบเรียนรวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.2 กลุ่มวิชาเอก
รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกทั้งหมดมีการปรับ เปลี่ยนรหัสวิชา /ปรับคำอธิบายรายวิชาโดยเน้นสมรรถนะและ
ปรับลดเวลาทฤษฎี/เพิ่มเวลาปฏิบัติ/ลดเวลาศึกษาด้วยตนเอง
3.2.1 .วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

4011103
4011105
4011104
4011106
4021103
4021105
4021104
4021106
4031103
4031105
4031104
4031106
4011903
4011904

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ254. (5 ปี)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-3)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-3)
เคมี 1
3(3-0-6)
เคมี 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-3)
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-3)
ชีววิทยา 1
3(3-0-6
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-3)
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-3)
วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)

4034100 จริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2662 (4 ปี)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
4011902 ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3(2-2-5)
4012903 ฟิสิกส์สำหรับครู 2
3(2-2-5)

เคมีสำหรับครู 1
เคมีสำหรับครู 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)

4031802
4031803

ชีววิทยาสำหรับครู 1
ชีววิทยาสำหรับครู 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)

4091902

คณิตศาสตร์สำหรับ
การสอนวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4021902
4021903

1(1-0-3)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 275

มคอ 2 มรรพ.

3.2.2 วิชาเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1 วิชาเอกบังคับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
4001101
4003901
4012401
4013501
4022303
4022304
4032100
4032130
4032140
4042101
4044601
4053101

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์แผนใหม่
อิเล็กทรอนิกส์ 1
เคมีอินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
นิเวศวิทยา
สรีรวิทยาทั่วไป
พันธุศาสตร์
ดาราศาสตร์และอวกาศ
ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2662 (4 ปี)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
1(3-0-3)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(1-2-4)
1(0-3-3)
3(2-2-6)

4122952
4122961
4122910
4122920
4122960
4123970
4123982

ดาราศาสตร์และอวกาศ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้าและพลังงาน
สะเต็มศึกษา

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)

2 วิชาเอกเลือก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2662 (4 ปี)
4123930
4123931
4123932
4123984
4124941
4123981
4123983
4123985

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณสำหรับครูวิทยาศาสตร์
โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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)
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มคอ 2 มรรพ.

2 วิชาเอกเลือก (ต่อ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (5 ปี)
4003902
4003201
4012302
4012201
4012301
4013401
4013403
4013404
4032102
4032200
4032201
4032202
403221
4032300
4032400
4033170
4033280
4034140
4053301
4054101
4093402

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์กาสอนวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ของคลื่น
กลศาสตร์ 1
แม่เหล็กไฟฟ้า 1
กลศาสตร์ควอนตัม 1
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2
การจัดการเรียนรู้ภาคสนามทางชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 1
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 2
อนุกรมวิธานของพืช
สัตว์วิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยาทางทะเล
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชีวสารสนเทศศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา 1
ธรณีวิทยา 1
สมการเชิงอนุพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2662 (4 ปี)
3(2-2-5)
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)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

สรุป ในสาระสำคัญจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อ
โครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
1) ปรับลดจำนวนหน่วยกิตจาก 161 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็น 139 หน่วยกิต (หลักสูตร4 ปี )
และเป๋นหลักสูตรสมรรถนะ
2) ปรับลดหน่วยกิตวิชาชีพครูลงจากเดิม 50 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต โดยมีเฉพาะวิชาชีพครู
บังคับ ไม่มีวิชาชีพครูเลือกและให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทุกชั้นปี
3) ลดจำนวนรายวิชาเฉพาะด้านเลือกลงโดยเลือกเปิดเฉพาะรายวิชาที่สัมพันธ์กับการนำไปใช้จริง
สำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
4) มีการปรับคำอธิบายรายวิชา ปรับเพิ่มลดชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน้า 277

มคอ 2 มรรพ.

ภาคผนวก จ
ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา

4. ทักษะ
5 ทักษะการ
6. ความเป็นครู
7. ความรู้และศาสตร์การสอน
1.
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ชั้น
3. ทักษะทาง
คุณธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
ปี
ปัญญา
จริยธรรม
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
1/1
/ / / /
/ / / / / /
1/1
/ / / /
/ / / / / /

เคมีสำหรับครู 1
ชีววิทยาสำหรับครู 1
คณิตศาสตร์สำหรับการสอน
1/1
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์สำหรับครู 1
1/2
เคมีสำหรับครู 2
1/2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หน้า 279

ชีววิทยาสำหรับครู 2

1/2

ฟิสิกส์สำหรับครู 2
วิทยาศาสตร์กายภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ดาราศาสตร์และอวกาศ

2/1
2/1
2/1
2/2

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2/2

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ไฟฟ้าและพลังงาน
สะเต็มศึกษา

2/2
3/1
3/2
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/

/

/

/

/

/
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/
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/
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/
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
มาตรฐานการเรียนรู้

ชื่อรายวิชา
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การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
การจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สากล
โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สัมมนาวิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณสำหรับครู
วิทยาศาสตร์

4. ทักษะ
5 ทักษะการ
6. ความเป็นครู
7. ความรู้และศาสตร์การสอน
1.
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ชั้น
3. ทักษะทาง
คุณธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
ปี
ปัญญา
จริยธรรม
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
3/1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3/2

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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/
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/
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/
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4/2

/

/

/
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/

3/1

/
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/
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาชีพครูของแต่ละชั้นปี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ

รักและศรัทธาในความเป็นครู
สมรรถนะรอง

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
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สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จติ วิทยา
สมรรถนะหลักที่ 1
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้
มีความรู้และ
คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม ประสบการณ์วิชาชีพ
ศักยภาพ
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทลั ใน
การจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 1.5
สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
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สมรรถนะหลักที่ 2
สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู วิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะรองที่ 1.3
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการ
เรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้ การ
วัดประเมินผล การเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที1่ .6 ออกแบบ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการ
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ เรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
ครู
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

สมรรถนะหลักที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.4
ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
รอง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
รักและศรัทธาในความเป็นครู
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 3 มีความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้
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สมรรถนะหลักที่ 4 มีความ
สามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง
และชุมชน
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผูเ้ รียนให้คณ
ุ ลักษะที่
พึงประสงค์
สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 3
มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 4
มีความสามารถใน
การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สมรรถนะ
สมรรถนะรอง
หลัก
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการ สมรรถนะ
สมรรถนะรองที่ 3.5
เรียนรู้ทสี่ ามารถพัฒนาผู้เรียนให้มปี ัญญา หลักที่ 3 มี
วิจัย สร้างนวัตกรรม
รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
ความสามารถ และประยุกต์ใช้
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้าง ในการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข เรียนรู้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพือ่
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพของผู้เรียน

ความสามารถโดยรวม
ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
รอง
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รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
1. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
2. จิตวิทยาสำหรับครู
3. ภาษาเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา ภาคเรียนที่

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1. วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 1 1. วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 2 1. การวิจัยและพัฒนา
2. การวัดและประเมินผล
2. การบริหารการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

เทอมที่ 2
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาเอกของแต่ละชัน้ ปี
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รอบรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทาง
เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ เป็นผู้สอนร่วมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
เป็นครูผู้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้น
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เกิดความเข้าใจธรรมชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้ระบบการชี้แนะและการ พื้นฐานได้อย่างครูมืออาชีพ
ของวิทยาศาสตร์และมีจิตวิทยาศาสตร์
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
เป็นพี่เลี้ยง
สมรรถนะชั้นปีที่ 1
สมรรถนะชั้นปีที่ 2
สมรรถนะชั้นปีที่ 3
สมรรถนะชั้นปีที่ 4
1. รู้เนื้อหาและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1. รู้เนื้อหาและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เชิง 1. ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตและ
1. สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบมืออาชีพ
ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บูรณาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยบูรณาการสู่
อย่างมีนวัตกรรม และ
ระดับอุดมศึกษา
2. อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติโดยใช้
โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
2. สามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้
2. เข้าใจการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 2. มีทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนา วิทยาศาสตร์ เขียนบทความวิจัยเพื่อการสัมมนา
นำความรู้และทักษะปฏิบัติการทาง
รู้หลักการและมีทักษะทางสะเต็มศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิจยั
วิชาการและนำเสนอผลงานในรูปแบบการประชุม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้เพื่ออธิบาย และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการ
3. มีทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และใช้
วิชาการ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เป็นครูวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัตสิ ากล
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ สมรรถนะย่อย
รอง
รายวิชา ภาคเรียนที่
1
2
1. เคมีสำหรับครู 1
1. เคมีสำหรับครู 2
2. ชีววิทยาสำหรับครู 1 2. ชีววิทยาสำหรับครู
3. ฟิสิกส์สำหรับครู 1
2
4. คณิตศาสตร์สำหรับ 3. ฟิสิกส์สำหรับครู 2
การสอนวิทยาศาสตร์

สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
หลัก
หลัก
รอง
รายวิชา ภาคเรียนที่
1
2
1. วิทยาศาสตร์
1.สะเต็มศึกษา
ชีวภาพ
2. ดาราศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
และอวกาศ
กายภาพ
3. วิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ

สมรรถนะ
ย่อย

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
หลัก
รายวิชา ภาคเรียนที่
1
2
1.การจัดการเรียนรู้
1.การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ระดับ
ระดับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
2. ไฟฟ้าและพลังงาน
2. การจัดการห้องปฏิบัติการ 3.โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สากล
วิทยาศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.การวิจัยเพื่อพัฒนา
4. ธรรมชาติและการสืบเสาะ กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะ
รอง
ย่อย
หลัก
รายวิชา ภาคเรียนที่
1
2
1.สัมมนาวิทยาศาสตร์และ
การสอนวิทยาศาสตร์
2. วิทยาการคำนวณ
สำหรับครูวิทยาศาสตร์
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
(กลุม่ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
1.ความรอบรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 1.1 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหาฟิสิกส์
ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เคมี และชีววิทยา
และระดับอุดมศึกษา
1.2 มีจิตวิทยาศาสตร์
สมรรถนะหลัก
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2. ทักษะการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.1 มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
ทดลองทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
2.2 มีจิตวิทยาศาสตร์

3. การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์

3.1 มีความรู้และความสามารถในการใช้ความรู้
คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์
3.2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง

สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
1.1.1 อธิบายหลักการ กฎ ทฤษฎี ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
1.1.2 อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี
และชีววิทยา
1.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร์
2.1.1 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2.1.2 ปฏิบัติการทดลองเพื่อให้รู้และเข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา
2.1.3 บันทึกข้อมูลการทดลองตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ
2.1.4 วิเคราะห์และอภิปรายผลการทดลอง
2.1.5 ใช้ประจักษ์พยานที่ได้จากการทดลองเพื่ออธิบายหลักการ กฎ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
2.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร์
3.1.1 มีความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
3.1.2 ใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.1.3 สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ด้าน คือ การให้เหตุผล การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเชื่อมโยง และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

รายวิชา
1. เคมีสำหรับครู 1 และ 2
2. ชีววิทยาสำหรับครู 1 และ 2
3. ฟิสิกส์สำหรับครู 1และ 2

1. คณิตศาสตร์สำหรับการสอน
วิทยาศาสตร์
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ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
1. การอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติด้วยหลักวิทยาศาสตร์

2. ความรอบรู้วิทยาศาสตร์เชิง
บูรณาการเพื่อการดำรงชีวิต
3. ความรอบรู้และทักษะด้าน
สะเต็มศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
1.1 มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์
1.2 มีจิตวิทยาศาสตร์
1.3 มีความสามารถในการสังเกตปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
2.1 มีความรู้ความเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์
เชิงบูรณาการทั้งชีวภาพและกายภาพและ
การนำไปใช้ให้เกิดความเป็นอยู่ทดี่ ี (Well-Being)
3.1 มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในด้าน
สะเต็มศึกษา
3.2 มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.
ได้อย่างมืออาชีพ

สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
1.1.1 เลือกใช้องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และดาราศาสตร์
1.2.1 ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1.2.2 บันทึกข้อมูลการสังเกตตามข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นระบบ
1.2.1 มีจิตวิทยาศาสตร์
2.1.1 อธิบายหลักวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการทั้งชีวภาพและกายภาพและ
การ
นำไปใช้ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี

รายวิชา
1. วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
2. ดาราศาสตร์และอวกาศ

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

3.1.1 อธิบายหลักการของสะเต็มศึกษาตามแนวทางสากลและแนวทางของ สสวท.

1. สะเต็มศึกษา

3.2.1 สามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
3.2.2 ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ดังนี้
1. ระบุปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

1. สะเต็มศึกษา
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สมรรถนะหลัก

4. ทักษะในศตวรรษที่ 21

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
3.3 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.
3.4 วางแผนการจัดการจัดการเรียนรู้สะเต็มตาม
แนวทางของ สสวท.
3.5 ประเมินการจัดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.

4.1 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
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สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
3.3.1 ออกแบบกิจกรรมสะเต็ม เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.4.1 วางแผนและจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ
Project based Learning Problem based Learning และ inquiry based Learning
3.5.1 ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
- Assessment for learning
- Authentic assessment
- Performance Assessment
4.1.1 มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปัญหา
4.1.2 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
4.1.3 มีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1.4 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
4.1.5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา
1. สะเต็มศึกษา
1. สะเต็มศึกษา
1. สะเต็มศึกษา

1. สะเต็มศึกษา
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ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
1. การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามหลักปฏิบัตสิ ากล

2. ความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
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3. การร่วมมือและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
1.1 รู้และสามารถปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ

สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
1.1.1 สามารถจัดเตรียมห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์เพื่อการจัดการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสากล
1.1.2 ปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและทราบแนวปฏิบัติในการป้องกันอันตรายขณะใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1.1.3 ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และจัดระบบหมวดหมู่ของสารเคมี อุปกรณ์ ของเสียใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2.1 รู้และสามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ 2.1.1 อธิบายหลักการของไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก
สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า พลังงาน และ
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบของการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ต่อ
พลังงานทางเลือก เพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ น้ำ ดิน ระบบนิเวศ และ การก่อ
สิ่งแวดล้อม
มลภาวะ
2.1.3 อธิบายหลักการใช้และพัฒนาพลังงานทางเลือก
2.1.4 สามารถใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านไฟฟ้า พลังงาน และพลังงานทางเลือก เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2.2 มีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
2.2.1 ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาและหวงแหน 2.2.2 รู้จักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแนวคิดการใช้ซ้ำ
ทรัพยากร
การลดการใช้ และการนำกลับมาแปรรูป
3.1 สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ 3.1.1 สามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น 3.1.2 สามารถสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นหรือปราชญ์ท้องถิ่น
เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่
3.2 สร้างความตระหนักในคุณค่าและ
3.2.1 สามารถบูรณาการภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ความสำคัญของภูมิปัญญาบนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวิชา
1. การจัดการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สากล

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. ไฟฟ้าและพลังงาน

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
4.1 รู้และสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐาน
โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการ วิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
ข้ามศาสตร์
สมรรถนะหลัก

5. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัด 5.1.1 สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระ การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5.2 ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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5.3 ประเมินผลการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ความรอบรู้ธรรมชาติชอง
วิทยาศาสตร์

สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
4.1.1 ออกแบบและจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานฐานวิจัยแบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์

6.1 มีความรู้และความเข้าใจการได้มาซึ่งองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
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5.2.1 สามารถออกแบบ วางแผน จัดทำแผน และจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning) ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่
- การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท.
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานฐานวิจัย
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
- การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
5.3.1 สามารถประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ ได้แก่
- Assessment for learning
- Authentic assessment
- Performance Assessment
6.1.1 อธิบายวิธีการแสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
6.1.2 แสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
6.1.3 ตระหนักถึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์
6.1.4 มีทักษะการอธิบายทางวิทยาศาสตร์

รายวิชา
1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา

1. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
1. ธรรมชาติและการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)

สมรรถนะหลัก
7. การทำโครงงานและกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์

8. ทักษะในศตวรรษที่ 21
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9. ความสามารถในการทำวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
7.1 มีความรู้และความสามารถในการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
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สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
7.1.1 มีทักษะในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
7.1.2 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์
7.1.4 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญ
ั หา
7.1.5 มีทักษะการสื่อสารและการร่วมมือกัน
7.1.6 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
7.1.7 มีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
8.1 มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูวิทยาศาสตร์ใน 8.1.1 มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ปัญหา
ศตวรรษที่ 21
8.1.2 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
8.1.3 มีทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8.1.4 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
8.1.5 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1 สามารถทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อ
9.1.1 วิเคราะห์และระบุปัญหาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (ครุนิพนธ์)
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
9.1.2 สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูล (ฐานข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติที่
สากล
น่าเชื่อถือ เช่น Science direct, TCI, Scopus เป็นต้น) การทบทวน
วรรณกรรม เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และสัมมนา
9.1.3 ออกแบบและวางแผนการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา และ
สัมมนา และสามารถประเมินเพื่อเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
9.1.4 ออกแบบเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (ครุนิพนธ์) และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามมาตรฐานวิทยานิพนธ์
9.1.5 วางแผนการวิจัย

รายวิชา
1. โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์

1. โครงงานและกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์

1. การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
9.1.6 ดำเนินการวิจัยตามแผนวิจยั
9.1.7 แปลผลและสรุปผลการทำวิจัย
9.1.8 จัดทำรูปเล่มรายงานผลการทำวิจัย
9.2 ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย
9.2.1 อ้างอิงงานวิจัยถูกต้องและไม่คัดลอกหรือแบบอ้างผลงานวิจัยของผู้อื่น
9.3 สามารถนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
9.3.1 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนองานวิจัย
ศึกษา
ตามแนวทางสากลผ่านเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
10. ทักษะที่จำเป็นเพื่อการเป็น 10.1 มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
10.1.1 มีความเป็นเหตุเป็นผล
ครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการแก้ปัญหา
10.1.2 มีกระบวนการคิดเชิงระบบ (systems thinking)
10.1.3 มีวิจารณญาณและตัดสินใจจากขอมูล หลักฐาน และประจักษ์พยาน
10.1.4 แกปญหาที่ไมคุนเคย
10.2 มีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม
10.2.1 มีทักษะในการสื่อสารอยางชัดเจนและ มีประสิทธิภาพ
และภาวะผู้นำ
10.2.2 มีทักษะความรวมมือกับผูอื่น
10.3 มีทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทัน 10.3.1 รูเท่าทันสารสนเทศ
สื่อ
10.3.2 รูเท่าทันสื่อ
10.3.3 รู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเป็น
10.4 มีทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
10.4.1 คิดอยางสรางสรรค หรือปรับปรุง หรือทําสิ่งใหมที่แหวกแนวโดยสิ้นเชิง
10.4.2 ทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค และยอมรับมุมมองใหม
10.4.3 ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์สกู ารลงมือปฏิบัตติ ามความคิดสรางสรรค
ใหไดผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม
10.5 มีทักษะดิจิทัล
10.5.1 ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) สร้าง (create) และเข้าถึง (Access)
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)

รายวิชา

1. การวิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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สมรรถนะหลัก
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11. การวิเคราะห์และ
ประมวลผลเชิงเชิงสถิติเพื่อการ
ตัดสินใจ

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
11.1 สามารถเลือกใช้วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา หรือ
สถิติเชิงอ้างอิง ที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล
11.2 คำนวณค่าสถิติจากกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
11.3 ตีความหมายจากค่าสถิตเิ พือ่ บอกแนวโน้ม หรือใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา

สมรรถนะย่อย
รายวิชา
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
11.1.1 มีความสามารถในการระบุความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสถิติประเภท 1. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ต่าง ๆ
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11.2.1 มีความสามารถในการคำนวณค่า ได้แก่ ค่าเฉลีย่ มัธยฐาน ฐานนิยม และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
11.3.1 มีความสามารถในการตีความข้อมูลการแสดงผล เช่น
- histograms
- ตาราง และ กราฟ ต่าง ๆ
- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
- การถดถอยเชิงเส้นและสัมประสิทธิ์
- สหสัมพันธ์
- t-test , F-test, normal distribution

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
1. การสืบค้นและเรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อจัดทำบทความ
วิชาการ สำหรับการสัมมนา
วิชาการ

2. ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

3. ทักษะการคิดเชิงคำนวณ
(computational thinking &
coding)

สมรรถนะรอง
(องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก)
1.1 สามารถสืบค้นและประเมินบทความวิชาการและ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อการสัมมนา

1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ เรียบเรียง
ข้อมูลเพื่อจัดทำบทความเชิงวิชาการสำหรับเผยแพร่
2.1 สามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ผ่านการศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิชาการและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศเพื่อการนำเสนอ
3.1 มีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอนโดยใช้พื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ
(computational thinking & coding)

สมรรถนะย่อย
(องค์ประกอบของสมรรถนะรอง)
1.1.1 สืบค้นบทความวิชาการและบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
1.1.2 ประเมินส่วนสำคัญและคุณค่าของบทความวิชาการและบทความวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษา
1.1.3 ประเมินแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในเรียบเรียงข้อมูลเพื่อจัดทำบทความ
วิชาการในการสัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
1.2.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลจากการสืบค้นเพื่อจัดทำ
บทความเชิงวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผ่านการสัมมนาวิชาการ
2.1.1 นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการ
สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์
2.1.2 นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการ
สัมมนาวิทยาศาสตร์
3.1.1 ใช้ความรู้และความสามารถในการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาและ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการ ดังนี้
- การแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย (decomposition)
- การมองหารูปแบบ (pattern) ของปัญหาและรูปแบบของวิธีแก้
- การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
- การออกแบบการแก้ปัญหาตามอัลกอริธึม (Algorithm)

รายวิชา
1. สัมมนาวิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์

1. สัมมนาวิทยาศาสตร์และการ
สอนวิทยาศาสตร์

1. วิทยาการคำนวณสำหรับครู
วิทยาศาสตร์
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