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คำนำ
หลั ก สู ต รครุศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา (4 ปี ) หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2562
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
(แขนงวิชาชีววิทยา) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี ในการผลิตบัณฑิตครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ที่มีความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจ และมีความลุ่มลึกในศาสตร์ทางชีววิทยา อีกทั้งยังมีสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการวิจัย สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 4 ปี) และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรของชาติ
ให้มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาเฉพาะด้าน
6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชาเฉพาะด้าน
7. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

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

37
37
37
40
145
146
152
158
422
422
423
423
426
426
426
427
427
428
431
432
432
432
433

ค

มคอ. 2 มรรพ

สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ข ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ง โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(5 ปี) แขนงวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
จ ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (แขนงวิชา
ชีววิทยา) เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร ำไพพรรณี เห็ น ชอบในการนำเสนอหลั ก สู ต รต่ อ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา
8.3 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
8.4 บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอน
8.5 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.6 นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
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สอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติ
อื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้
เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม นำไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
พิจารณาจากการเปลี่ย นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กำลังคน ทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ ่ ง แวดล้ อ ม ประเทศไทยจำเป็ น ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของประชาชนให้ ส ามารถปรั บ ตั ว รั บ การ
เปลี่ย นแปลงดังกล่าว โดยเน้น คนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาควบคู่ไปกั บการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถพึ ่ ง พาตนเองและมี ภ ู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งประเทศไทยยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศในประชาคมอาเซียน
(ASEAN) ความรู ้ ด ้ า นชี ว วิ ท ยาซึ ่ ง ครอบคลุ ม องค์ ค วามรู ้ ท ั ้ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ช ี ว ภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรของ
ชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเรียนการสอนวิชาชีววิทยาระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานประสบปัญหาการ
ขาดแคลน ครู อาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพเป็น อย่างมาก ดังนั้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพครู จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น พลเมืองที่ดี มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตครูที่มีความรู้ด้านชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาไปอธิบายและทำความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการแสวงหาความรู้หรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
อย่างมีระบบ ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม
และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย
ผลการพัฒนาการศึกษาไทยที่ผ่านมาในด้า นบริบทของการจัดการศึกษา พบว่าเด็กที่จะเข้าสู่
ระบบการศึกษามีแนวโน้มลดลง สถานศึกษามีแนวโน้มขนาดเล็กลงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในด้าน
โอกาสทางการศึกษา มีข้อมูลที่แสดงว่าประชากรกลุ่มอายุวัยเรียน มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น ในด้านคุณภาพของการศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียนยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคะแนน O-Net และ
คะแนนผลการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) รวมทั้ง
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบกับนานาประเทศทั่วโลกและในอาเซียน ยังอยู่ในลำดับที่ต่ำ ซึ่ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ยังไม่ดีพอ อย่างไรก็ดีทักษะการเรียนรู้และการใฝ่หาความรู้
ของคนไทย เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการสังเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นการจัดการศึ กษา
ของหลักสูตรจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพครู
ชีววิทยาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้น
พื้นฐาน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาอย่างเป็นระบบ ยึดมั่นในคุณธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น สังคมไทย อาเซียน และประชาคมโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้พร้อมรองรับประเทศไทย
ยุค 4.0 นอกจากนี้จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งจะมีจำนวนประชากรผู้สูงวัยสูงกว่าวัย
ทำงาน เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง การทำความเข้าใจเรื่องทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 และ
ความต้องการกำลังคนยุค 4.0 รวมทั้งสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การสาธารณสุข ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม และการทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับ
การดำรงชีวิต สถานการณ์และบริบทแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ
การวางแผนหลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นการสร้างครูชีววิทยาที่เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คำนึงถึงการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและชีววิทยา ทั้งนี้เพราะ
สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
รวดเร็วเป็นยุคแห่งการสื่อสารแบบไร้พรมแดน เกิดการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน สินค้า บริ การ ข้อมูล
ตลอดจนวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมไทยได้โดยง่ายและรวดเร็ว ทำให้สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติ สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดการ
ยั้งคิดจนเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่อง ละเลยภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและค่านิยม
อันดีงามของสังคมไทยในอดีตไปเป็นอันมาก ขาดจิตสาธารณะและความเอื้ออาทรต่อกัน การวางแผนผลิต
ครูสอนวิชาชีววิทยาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว โดยจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บัณฑิตเป็นผู้มีสติ มีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยาให้
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การ
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ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบ
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุ ณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมโลกอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลัก สูต รครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าชีว วิ ทยา (4 ปี ) หลั ก สูตรปรั บปรุง พ.ศ.
2562 ที่ดำเนิน การโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพพรรณีในครั้งนี้ส อดคล้องกับการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม สภาพแวดล้ อ ม และความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท ี ่
เจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว โดยผลิ ต บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาที่ มี คุ ณ ภาพ ที่ ส ามารถพั ฒ นาตนเองให้ เ ข้ า กั บ ลั ก ษณะงานทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
วิ ช าชี พ ครู มี ศั ก ยภาพในการดำรงชี วิ ต และการทำงาน รวมถึ ง มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู ซึ่ ง
เป็น ไปตามนโยบายและวิสัย ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ รำไพพรรณีในการผลิตครูวิ ทยาศาสตร์ ที่
เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรมและให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
หลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตครูชีววิทยาที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ี
สำคัญ คือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ในวิชาชีพครู มี ความรู้ในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์และวิชาเอกชีว วิทยาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) คือพฤกษศาสตร์ พัน ธุศาสตร์ จุล ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา
และวิท ยาการสมัย ใหม่เ กี่ย วกับ ชีว วิทยา มี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ นำความรู้
เหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา และทำวิจั ยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ
เป็น ผู้น ำด้านการเรีย นการสอนสาขาวิช าชีว วิทยา ในกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรจึงได้น ำหลักสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2560 และมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างรายวิชาใน
หลักสูตร รวมทั้งนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานคือ ผลิตและพัฒนา
ครู และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้กำหนดภารกิจผลิตและพัฒนาครูไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนกลยุทธ์ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาครูอย่างมืออาชีพ เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์คือ บัณฑิตครูที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ ดังนั้นการผลิตครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาจึงมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยตรงที่จะผลิตบัณ ฑิตและพัฒ นากำลัง คนทางการศึ ก ษาที่ มี คุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในศาสตร์สาขาที่เรียน ก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการนำ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาตนเอง สังคมและชุมชนท้องถิ่นต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.2.1 แต่ ง ตั ้ ง กรรมการบริ ห ารรายวิ ช าทุก วิช า เพื ่ อ ทำหน้ า ที ่บ ริห ารจัด การรายวิช า
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) จัดการเรียนการสอน ประเมินผลกระทบการเรียนการสอน การทวน
สอบผลการเรี ย นในรายวิช าและรายงานผลการดำเนิน การของรายวิช า (มคอ. 5) รายงานผลการ
ดำเนินการภาคสนาม (มคอ. 6)
13.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและทวนสอบผลการเรียนรู้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา
13.2.3 อาจารย์ป ระจำหลั กสู ตร/อาจารย์ผ ู้ร ับผิดชอบหลั กสู ตร จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจำปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา ตามแบบรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์
การประเมินผล แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
13.2.4 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบของการกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ลุ่มลึกทางด้านชีววิทยา มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การทำ
วิจัย และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 ความสำคัญ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง มีคุรุสภากำหนดและควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพครูของหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตสายครู มีความจำเป็นที่ต้องกำหนดมาตรฐานและเป้าหมาย
คุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรีส าขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน สามารถนำ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน ร่วมพัฒนาสังคมท้องถิ่น ของ
ตนเอง ที่สำคัญต้องเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์และเยาวชน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รำไพพรรณี
ได้ตระหนักถึงภารกิจการผลิตครูวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อผลิตครูชีววิทยาวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) มี
มาตรฐานตามกรอบคุรุสภารองรับความต้องการและขยายโอกาสทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (แขนงวิชาชีววิทยา)
เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันที่มีความต้ องการศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวเป็น
อย่างมาก ประกอบกับหลักสูตรมีศักยภาพสูงในการผลิต บัณฑิตครุศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ
โดยจะเห็นได้จากบัณฑิตในรุ่นปีการศึกษา 2554-2556 ซึ่งจบการศึกษาไปก่อนหน้านี้สามารถสอบบรรจุได้
จำนวนมากทั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูคืนถิ่น และทำงานเป็นผู้สอนที่มีคุณภาพประจำอยู่ตามโรงเรียน
ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งมีพื้นฐานการพัฒนามาจากหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยแยกออกเป็นสาขาวิชา
ชีววิทยาอย่างชัดเจน ซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่ในลักษณะการเป็น 4 แขนงวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์
ทั่วไป และชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ภายใต้การดำเนินงานทางการศึกษา และจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาระบบการทำงานด้านการศึกษา เข้าสู่สถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ มุ่งผลิตครู
ชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญให้ตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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คุณภาพ คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมีมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกำหนด
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู้ลุ่มลึกในศาสตร์ทางชีววิทยา อีกทั้งยังมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และการ
วิจัย สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ
และวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
ครูอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนมีจิตสำนึกในการพัฒนาตน
อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูล สำหรับสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ได้
1.3.4 มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคของตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ ตามที่ดีในการก้าวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง
1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2526 ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี และมีมาตรฐานวิชาชีพตามที่
คุรุสภากำหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและการเปลี่ยนแปลงของ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

1) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิที่ สกอ.
กำหนด
2) พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
มาตรฐานคุรุสภากำหนด

1) ร่างหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2526
2) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

1) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 1) จัดโครงการอบรม/
การวัด และการประเมินผล โดย สัมมนา/ศึกษาดูงาน การสอน
จัดอบรมฝึกปฏิบัติการหัวข้อที่
ที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นฐาน
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แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
ความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2) จัดให้มีการสอนเป็นทีม เป็น
การสร้างโอกาสในการพัฒนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริม
การทำวิจัยพัฒนาการเรียนการ
สอน
3. พัฒนาคณาจารย์ผู้สอนให้มี 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้ความสามารถ
อาจารย์ได้รับการพัฒนา อบรม
มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้
หลากหลายจัดการเรียนการสอน โดยการศึกษาดูงาน เข้าร่วมอบรม
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติการประชุมสัมมนา ทำวิจัย
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และการเผยแพร่ความรู้ ผลงาน
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
4. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน 1) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ชีวิตและสังคม สร้างสมรรถนะ ตรง ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การ
พื้นฐานให้เกิดความรู้ที่คงนาน
ฝึกทักษะการผลิตสื่ออุปกรณ์การ
(Tacit knowledge) รวบรวม สอน การจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ความรู้เพื่อบูรณาการสร้างองค์ ประโยชน์
ความรู้ใหม่
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
วิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล การทำวิจัย
3) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และการใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. พัฒนามาตรฐานการฝึก
1) พัฒนารายวิชาการสอนทาง
ปฏิบัติการสอน
ชีววิทยา เพื่อสร้างสมรรถนะ
ทางการสอนในผู้เรียน ให้มีความรู้
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หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
2) มีการประเมินและติดตาม
ผลการสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน

1) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ
อบรม ประชุมปฏิบัติการ และ
สัมมนา
2) ปริมาณงานบริการวิชาการ
จำนวนผลงานวิจัย และการ
ทำผลงานวิชาการในลักษณะ
ต่าง ๆ ของอาจารย์
1) ผลงานนักศึกษา ได้แก่
ชิ้นงาน สรุปการจัดกิจกรรม
สื่ออุปกรณ์การสอน เป็นต้น
2) รายงานการศึกษาค้นคว้า
รายงานการวิจัย
3) การจัดการเรียนรู้บน
พื้นฐานการทำวิจัย
(Problem Based
Learning, PBL) และพัฒนา
รูปแบบการสอนที่เน้นผลการ
เรียนรู้เป็นฐาน
1) เกณฑ์คุณภาพก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
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แผนการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง

6 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้มีบรรยากาศส่งเสริมการ
เรียนรู้

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

ความสามารถทางการสอน ก่อน 2) รายงานผลการดำเนินการ
ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพก่อนออก
ฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
1) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 1) ความพึงพอใจต่อสิ่ง
การทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนรู้
สำหรับงานวิจัย สื่อการสอนที่
ทันสมัย และแหล่งการเรียนรู้
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการสอบวัดคุณลักษณะความเป็น ครู และผ่านเกณฑ์ของสำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการเลื อก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
กำหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ทางการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิช า จัดประชุม
ผู ้ ป กครอง จั ด ระบบการปรึ ก ษา แนะแนว โดยมี อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาและฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาดู แ ล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา
2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษา
แรกเข้าทุกคน กรณีที่น ักศึกษาสอบวัดระดับได้ค ะแนนไม่เป็น ไปตามที่คณะกำหนด นักศึกษาต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
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
คาดว่าจะสำเร็จ
30
30
การศึกษา

หมายเหตุ

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าลงทะเบียน

2562
720,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
2566
หมายเหตุ
1,440,000 2,160,000 2,880,000 3,600,000 คนละ
24,000

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
2.1 งบบุคลากร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

คนละ
30,000

2.2 งบดำเนินการ 40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
2.3 งบลงทุน
2.3.1 อาคาร
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2.3.2 ค่า
100,000 120,000 150,000 200,000 240,000
ครุภัณฑ์
รวมรายรับ
2,660,000 3,400,000 4,150,000 4,920,000 5,680,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินการ
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 การทำวิจัย
4.2 การบริการ
วิชาการ
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
20,000
20,000
20,000
-

20,000
20,000
20,000
-

20,000
20,000
20,000
-

20,000
20,000
20,000
-

20,000
20,000
20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

หมายเหตุ

1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ..............24,000..............บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบชั้ นเรี ยน และเป็นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดังต่อไปนี้
2.7.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2562
2.7.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2563
2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดังต่อไปนี้
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2.8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2.8.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พ.ศ. 2560
2.8.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ใน
กรณีการไปศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศหรื อ
หน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561
2.8.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.8.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2560
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
รหัส
1004491
1011101
1012202
1021201
1021304
1022301
1032201
1042101
1043101
1051201

รหัส
1001801
1002801
1003801
1004801

100
40
28

ชื่อวิชา
ครุนิพนธ์
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิทยาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
จิตวิทยาสำหรับครู
รวมหน่วยกิต
2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้
ชื่อวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
1 (0-2-1)
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)
28

12 หน่วยกิต
น (ชม.)
2 (90)
2 (90)
2 (90)
6 (290)
12
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รหัส
4011901
4021091
4031801
4031811
4031841
4032802
4032803
4032821
4033801
4033851
4034871
4034872
4091101
4102801

2.2) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
หลักชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
สัตววิทยา
ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
จุลชีววิทยา
รวมหน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก

รหัส
4032801
4032804
4032861
4033802
4033803
4033804
4033805
4033806
4033807
4033811
4033812
4033841

ชื่อวิชา
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
วิวัฒนาการ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
ชีวสถิติ
การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
ไมโครเทคนิค
วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กีฏวิทยา
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60
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (1-4-4)
3 (2-3-4)
3 (1-4-4)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (2-3-4)
40

20

หน่วยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
2 (1-2-3)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
18
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รหัส
4033861
4034802
4034803
4034811
4034812
4034841
4034842
4103801
4103802
4103803
4103804

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ
สะเต็มศึกษาสำหรับการสอนชีววิทยา
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
ชีววิทยาของพืชสมุนไพร
ปรสิตวิทยา
พฤติกรรมสัตว์
ราวิทยา
จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
รวมหน่วยกิต

น (ท-ป-ศ)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (1-4-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
20

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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มคอ.2 มรรพ.

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชาเอก
เลขลำดับที่ 1-3 401
402
403
409
410
เลขรหัสลำดับที่ 4
เลขรหัสลำดับที่ 5
เลข
เลข
เลข
เลข
เลขรหัสลำดับที่ 6
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลขรหัสลำดับที่ 7

หมายถึง วิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถึง วิชาในสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถึง วิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หมายถึง วิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
หมายถึง กลุ่มวิชาเอก
0
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
9
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายถึง กลุ่มวิชาย่อย ดังนี้
0
หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไป
1
หมายถึง กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
2
หมายถึง กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
4
หมายถึง กลุ่มวิชาสัตววิทยา
5
หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
6
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
7
หมายถึง กลุ่มวิชาโครงการวิจัย สัมมนา
หมายถึง ลำดับของรายวิชาเรียงจากวิชาพื้นฐานไปวิชาชั้นสูง
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มคอ.2 มรรพ.

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)

รหัสวิชา
0001104
0001203
1011101
1021304
4021091
4031801
4091101

รหัสวิชา
0002325
1001801
1021201
1051201
4011901
4031811
4031841

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
หลักชีววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
พลเมืองที่เข้มแข็ง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาสำหรับครู
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
สัตววิทยา
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
21

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
2 (90)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
20
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

รหัสวิชา
0001105
0003208
1022301
1042101
4032802
4102801
4032804

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การคิดเชิงเหตุผล
วิทยาการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
จุลชีววิทยา
วิวัฒนาการ
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

รหัสวิชา
0003311
1002801
1012202
1032201

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

4032803
4032821
4032861

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
21

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
2 (90)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
2 (1-2-3)
19
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หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
หมวดเลือกเสรี

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)
หมวดเลือกเสรี

รหัสวิชา
0001106
0003109
1043101

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4033851 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

3 (2-3-4)

4033805 การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
4033806 ไมโครเทคนิค
xxxx
วิชาเลือกเสรี 1
รวมหน่วยกิต

3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3
21

รหัสวิชา
0002105
0002324
1003801

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สุนทรียะ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

4033801 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
4033804 ชีวสถิติ
4103803 จุลชีววิทยาทางอาหาร
xxxx
วิชาเลือกเสรี 2
รวมหน่วยกิต
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หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (90)
3 (1-4-4)
3 (1-4-4)
3 (2-3-4)
3
20
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกบังคับ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก)

หน่วยกิต
6 (290)
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004491 คุรุนิพนธ์

หน่วยกิต
1 (0-2-1)

4034871 โครงการวิจัยทางชีววิทยา
4034872 สัมมนาทางชีววิทยา
4034803 สะเต็มศึกษาสำหรับการสอนชีววิทยา

3 (1-4-4)
1 (0-2-1)
3 (2-3-4)

รวมหน่วยกิต
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8
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มคอ.2 มรรพ.
ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ

3

ดร.พรสวัสดิ์
ศิรศาตนันท์

ผศ.

4

ดร.คมพล
สุวรรณกูฏ

ผศ.

5

ดร.กรองทอง
จุลิรัชนีกร

ผศ.

6

นางสาววราลี
ผศ.
ถนอมชาติ
ดร.สวัสดิ์ชัย อาจารย์
ศรีพนมธนากร

7

8

ดร.วิวัฒน์
เพชรศรี

อาจารย์

9

ดร.เสาวนีย์
เจียมจักร

อาจารย์

10

ดร.หฤทัย
อนุสสรราชกิจ

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

สถาบันราชภัฏ
รำไพพรรณี, 2525
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
ศศ.บ.(โสตทัศนศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
พบ.ม.(พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
, 2539
สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2536
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
พิเศษ)
2557
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2549
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
การศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529
กศ.ด. (หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
การสอน)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539
ค.บ. (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2523
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์)
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2521
ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
การศึกษา)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
2539
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ปทุมธานี, 2534
ค.ด.(หลักสูตรและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
การสอน)
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
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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
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มคอ.2 มรรพ.
ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
11

ดร.ธนิก
คุณเมธีกลุ

12

ดร.เจนจบ
สุขแสง
ประเสริฐ

13

ดร.ฬิฏา
สมบูรณ์

14

ดร.ธีรังกูร
วรบำรุงกุล

15

ดร.บุญธรรม
พิมพาภรณ์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
วท.ม.(การวางแผน
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชน
และชนบท)
บธ.บ.(การตลาด)
อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา)
อาจารย์ ปร.ด. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบัน
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2533
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2541
วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2532

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2552
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,
2532
อาจารย์ ปร.ด. (พัฒนศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556
กศ.ม.(มัธยมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
การสอนภาษาอังกฤษ)
,2548
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2552
การศึกษา)
ศศ.บ.(วัดและประเมินผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2553
ทางการศึกษา)
ศศ.บ.(การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2555
ศศ.บ.(การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2557
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย,2545
อาจารย์ D.P.A. (Public
University of Northern
Administration)
Philippines, 2547
กศ.ม. (การบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษา)
(บางแสน), 2529
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ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
30

30

30

30

30

30
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30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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มคอ.2 มรรพ.
ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

16

ดร.ภูวดล
บัวบางพลู

อาจารย์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)

17

ดร.ชวนพบ
เอี่ยวสานุรักษ์

อาจารย์

18

ดร.เยาวเรศ
ใจเย็น

อาจารย์

19

20

21

ดร.พัชรินทร์
รุจิรานุกลู

ดร.มนตรี
วิชัยวงษ์

ดร.ปิยะพงศ์
กู้พงศ์พันธ์

อาจารย์

อาจารย์

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ),
วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยี)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ป.บัณฑิต(การสอน
วิทยาศาสตร์)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด. (การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม)
ค.ม. (พัฒนศึกษา)
ศศ.บ. เกียรตินยิ ม (ศาสนา
และปรัชญา)
ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและ
ปรัชญา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

สถาบัน
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางแสน), 2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2544
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,
2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
มหาวิทยาลัยบูรพา,2547
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2551
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2547
อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก มหาวิทยาลัยบูรพา,2561
กำลังกายและการกีฬา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2553
วท.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2551
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มคอ.2 มรรพ.
ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ดร.สุพตั รา
รักษาสนธิ์

นางสาวเกศิณี
ศิริสุนทร
ไพบูลย์
นางสาว
ญาณิศา
บุญพิมพ์
นางสาว
นภัส
ศรีเจริญ
ประมง
นายธีรพงษ์
จันเปรียง
นางสาว
ณัฐฐินุช
จุยคำวงศ์
นางสาว
อัฐฉญา
แพทย์ศาสตร์
นางสาว
นิศากร
หวลจิตร์
นางสาว
วรันธร
อรรคปทุม
นางสาว
สุนิตย์ตา

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

สถาบัน
การศึกษา

อาจารย์ ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกายและการ
กีฬา (จิตวิทยาการกีฬา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออก
กำลังกายและกีฬา)
วท.บ. (พลศึกษา)
อาจารย์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561

อาจารย์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

อาจารย์ ศศ.ม.(การจัดการเรียนรู้)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์)
อาจารย์ กศ.บ.(หลักสูตรและ
การสอน)
บธ.บ.(การจัดการ)
อาจารย์ วท.ม.(จิตวิทยาการให้
คำปรึกษา)
กศ.บ.(การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา)
อาจารย์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา)
อาจารย์ ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการให้คำปรึกษา)
ศศ.บ.(การจัดการ
การพัฒนาสังคม)
อาจารย์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565
30
30
30
30

มหาวิทยาลัยบูรพา,2548
มหาวิทยาลัยบูรพา,2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2552
สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552

30

30

30

30

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย์, 2542

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยบูรพา,2555

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
มหาวิทยาลัยบูรพา,2552

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555

30

30

30

30

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
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มคอ.2 มรรพ.
ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
เย็นทั่ว
32

33

34

35

36

นางสาว
จุลลดา
จุลเสวก
นางสาวธิดา
รัตน์ พานพ่วง

นางสาว
จีรนันท์ พูล
สวัสดิ์
นางสาวธันวดี
ดอนวิเศษ

นางสาว
ณิชาภา
เจริญรูป

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

ศษ.บ. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา)
อาจารย์ ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546

อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,
2549
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
, 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545

ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
อาจารย์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
อาจารย์ ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ป.บัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
อาจารย์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
บธ.บ. (การตลาด)

37

นายศิริศักดิ์
ทิพย์ทวีชาญ

38

นางสาวสริตา
ปัจจุสานนท์

39

นางสาวกรฎา
สุขุม

40

นางสาว
ฐิติกาญจน์

สถาบัน
การศึกษา

อาจารย์ ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์
อุตสาหกรรม)
อษ.บ.(ภูมิศาสตร์)
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)

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

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

30

30

30

30

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

30

30

30

30

สถาบันราชภัฏบุรรี ัมย์, 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,
2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี,
2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552
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ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ
ใจไมตรี
41

42

นางสาว
พัชรินทร์
พิมพ์โคตร
นายสมปอง
มูลมณี

43

นางวิไลวรรณ์
เขตมรคา

44

นางสาว
วัชราภรณ์
เกตุช้าง

45

นางสาว
ภัทรปภา
หาญวานิช
นายอติราช
เกิดทอง

46

47

นายเจนวิทย์
วารีบ่อ

48

นายบดินทร์
ปั้นบำรุงกิจ

49

นายจักรวรรดิ
กิ่งส้มกลาง

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรติ
นิยมอันดับ 2)
อาจารย์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

สถาบัน
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์)
2562 2563 2564 2565

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2550

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
วรรณคดี)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2560
อาจารย์ MA. (Applied Linguistics) Edith Cowan University,
2547
ศศ.ม. (ภาษาและการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
สื่อสาร)
บริหารศาสตร์, 2546
ค.บ. (ประถมศึกษา) (เกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
นิยมอันดับ 2)
2534
อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาและการ
สถาบันบัณฑิตพัฒน
สื่อสาร)
บริหารศาสตร์, 2557
ศศ.บ. (ภาษาและการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,
ท่องเที่ยว)
2550
อาจารย์ ศษ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560
ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552
อาจารย์ กศ.ม.(การวิจัยและสถิติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ทางการศึกษา)
2552
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,
2547
อาจารย์ กศ.ม . (วิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556
การศึกษา)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
อาจารย์ ค.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วท.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2553
อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2552
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กศ.บ.(พลศึกษา)
2548
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ตำแหน่ง
ลำดับ ชื่อ–นามสกุล
วิชาการ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก

50

นายณัฐพงษ์
จรทะผา

อาจารย์ กศ.ม.(พลศึกษา)

51

นางสาว
ติยาพร
ธรรมสนิท

อาจารย์

52

นางสาว
ชิดชนก
ศรีราช
นาย
ชาญชลักษณ์
เยี่ยมมิตร

อาจารย์

นายวัยวุฒิ
บุญลอย

อาจารย์

53

54

อาจารย์

สถาบัน
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2553
วท.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2551
กศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2553
วท.บ.พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2549
กศ.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2555
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร, 2551
กศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2557
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,
2548
กศ.ด.(การบริหารและการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
จัดการการศึกษา)
2560
ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
น.บ.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536

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

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
กรณีอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
3.2.4 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
คุณ วุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒ ิของอาจารย์ผู้ส อน อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง
คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมสาระ
เนื้อหาสำคัญ ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ
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2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อย
กว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ การ
สอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ
3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ส อนหรื อ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ำรา หนังสือ
งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
กรณี ท ี ่ ย ั ง ไม่ ม ี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื ้น ฐานและ/หรื อ อาชีว ศึ ก ษาจะต้ องมี
ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้ นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย
หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4
บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณ วุฒิและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติ การวิชาชีพ ประกอบด้วย การ
สังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ การ
บูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และ
ยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนา
ทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์กำหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษา
ครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้
เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ
4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัยในชั้นเรียน
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2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ ที่อบอุ่น
มั่นคง ปลอดภัย
4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน การ
วัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
สมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึก
ในการพัฒนาสังคม
4.2 ช่วงเวลา
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ปีการศึกษาที่ 1
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ปีการศึกษาที่ 2
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
ปีการศึกษาที่ 3
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ปีการศึกษาที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวนชั่วโมงและตารางสอน
1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
4
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน)
5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
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ค. กิจกรรมการพัฒ นาคุณธรรม จริย ธรรม ศีล ธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์ส ุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
จ. กิจกรรมสร้า งเสริ มสุ ขภาวะ ป้องกัน โรค และการมีเ พศสั ม พัน ธ์แ ละตั ้ง ครรภ์โ ดยไม่ มี
ความพร้อม
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
2) กิจกรรมเลือก สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ผู้เรียน ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
กำหนดให้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน ผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็น
รูปธรรม และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นได้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู)
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
พัฒนาผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
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5.4 จำนวนหน่วยกิต
136 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดทำโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2
ก่อนการทำการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มีการ
กำหนดชั่วโมงการให้ค ำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้ค ำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทาง
เว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก ำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลำาเสนอโปรแกรมและ
การทำงานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลัก
ของโปรแกรมและการจัดสอบ การนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีความรับผิดชอบ
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) ให้ความสำคัญของการมีว ิน ัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนดและความ
ซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาการปฏิบัติตน
(2) ให้คะแนนการเข้าชั้น เรีย น การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบีย บ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึง
คุณธรรมจริยธรรม
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตาม
สาระวิชา
(2) สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของ
สาระวิชา
(3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ
(4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ
(3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นประเมินตามสภาพจริงและใช้วิธีการ
ประเมิน ที่ห ลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมิน ผลจากการนำเสนองาน
รายงานหรือโครงงาน
(2) สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการปฏิบัติตน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง
ๆในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินชีวิตประจำวัน
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ต ่ า ง ๆ โดยใช้ แ นวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา
(3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
(3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน
(2) สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน
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2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือ หรือ
Brainstorming
(2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์สำคัญใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน
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(3) ประเมินผลการสอบทักษะด้านการสื่อสาร
3. แผนที ่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ จ ากหลั ก สู ต รสู ่ ร ายวิ ช า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรีย นรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

1
0001104
0001105
0001106
0001203
0002105
0002324
0002325
0003109
0003311
0003208

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สุนทรียะ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พลเมืองที่เข็มแข็ง
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ
การคิดเชิงเหตุผล
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ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3



2

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชัน้ ปี กลุม่ วิชาการศึกษาทั่วไป
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาครูมีความรู้ มีความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจติ อาสา จิตสาธารณะ และเกิดทักษะ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ที่ 1
ที่ 1.1 overall ย่อยที่
1.1.1
ทักษะการฟัง listening
comprehensi สามารถ
เข้าใจสิ่งที่
สมรรถนะหลัก on
ผู้พูด เพื่อ
ที่ 2 ทักษะการ
ตอบสนอง
พูด
สมรรถนะ
ความต้องการ
รองทึ่
สมรรถนะหลัก 2.1Spoken ทันที ในกรณี
ที่ 3 ทักษะการ Interaction ที่ผู้พูด
พูดอย่างช้า ๆ
อ่าน
และชัดเจน
สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองทึ่ 2.2
ที่ 4 ทักษะการ Spoken
เขียน
Production สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ เท่าทัน
ผู้สอนร่วมที่เป็นผู้นำในการขับเคลือ่ น
ต่อการเปลี่ยนแปลงมีสุขภาวะที่ดที ั้งกายและใจ สู่ ยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา และนำ
บทบาทของครูมืออาชีพ
นโยบายสู่การพัฒนาผู้เรียน ท้องถิ่น และชุมชน

สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
ที่ 1
ที่ 1.1 overall ที่ 1.1.2
ทักษะการฟัง listening
สามารถเข้าใจ
comprehensi ประเด็นหลัก
คำพูดหรือ
สมรรถนะหลัก on
ถ้อย
ที่ 2 ทักษะการ สมรรถนะ
คำที่เป็น
พูด
รองทึ่
2.1Spoken มาตรฐาน
สมรรถนะหลัก Interaction เกี่ยวกับ
เรื่องราว
ที่ 3 ทักษะการ
ในชีวิต
อ่าน
สมรรถนะ
ประจำวัน
รองทึ่ 2.2
ที่คุ้นเคย
สมรรถนะหลัก Spoken
ที่ 4 ทักษะการ Production อาจจะ
ขอฟังซ้ำ
เขียน
เพื่อความ
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สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ที่ 1
ที่ 1.1 overall รองที่ 1.1.3
ทักษะการฟัง listening
สามารถ
comprehensi เข้าใจข้อมูล
ใช้ชีวิต
สมรรถนะหลัก on
ที่ 2 ทักษะการ สมรรถนะ
ประจำวัน
พูด
รองทึ่
การศึกษา
2.1Spoken บทสนทนา
สมรรถนะหลัก Interaction รายการ
ที่ 3 ทักษะการ
โทรทัศน์แยก
อ่าน
ประเด็นการ
สมรรถนะ
รองทึ่ 2.2
อภิปรายที่
สมรรถนะหลัก Spoken
คุ้นเคยและ
ที่ 4 ทักษะการ Production ชัดเจน
เขียน

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
หมายเหตุ ปรับตามเกณฑ์กระทรวงศึกษา

สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
หลัก
รอง
ย่อย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ที่ 1
ที่ 1.1 overall ย่อยที่ 1.1.5
สามารถ
ทักษะการฟัง listening
comprehensi เข้าใจ
ประเด็น
สมรรถนะหลัก on
สำคัญจาก
ที่ 2 ทักษะการ สมรรถนะ
การพูดที่
พูด
รองทึ่
2.1Spoken ซับซ้อนใน
สมรรถนะหลัก Interaction หัวข้อที่เป็น
รูปธรรมและ
ที่ 3 ทักษะการ
นามธรรม
อ่าน
สมรรถนะ
ซึ่งใช้ภาษา
รองทึ่ 2.2
มาตรฐาน
สมรรถนะหลัก Spoken
ที่ 4 ทักษะการ Production ในระดับ
ความเร็วปกติ
เขียน
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
สามารถ
ชัดเจน
สนทนา
สมรรถนะ
กับเพื่อน
ย่อยที่ 2.1.3
สมรรถนะรอง ถาม-ตอบ
สมรรถนะรอง สามารถเริม่
คำถามง่าย ๆ
ที่ 3.1
ที่ 3.1
สนทนา
overall
เกี่ยวกับ
overall
ดำเนินการ
หัวข้อที่
reading
reading
สนทนา
comprehens คุ้นเคย
comprehens และจบการ
ion
ion
สนทนา
สมรรถนะ
ง่าย ๆ ใน
สมรรถนะรอง ย่อยที2่ .2.2
สมรรถนะรอง หัวข้อที่
สามารถถาม
ที่ 4.1
ที่ 4.1
คุ้นเคยหรือ
และ
Written
Written
สนใจ
Interaction ตอบคำถาม
Interaction
ง่าย ๆ
สมรรถนะ
สมรรถนะรอง เกี่ยวกับ
สมรรถนะรอง รองที่ 2.1.4
เหตุการณ์
ที่ 9.2
ที่ 9.2
สามารถ
ในอดีต
Written
Written
แสดงออก
Production
Production และโต้ตอบ
สมรรถนะ
ต่อ
ย่อยที2่ .2.1
ความรูส้ ึก
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
และทัศนคติ
รองที่ 5.1รู้ สามารถ
รองที
หลักที่ 5
หลักที่ 10
และเข้าใจ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
ย่อยที่ 1.1.4
สามารถ
สมรรถนะรอง เข้าใจคำ
ที่ 3.1
บรรยายหรือ
overall
พูดคุยใน
reading
สาขาวิชาของ
comprehens ตัวเองข้อมูล
ion
ในประกาศ
และข้อความ
สมรรถนะรอง ที่เป็น
ที่ 4.1
ข้อเท็จจริงที่
Written
บันทึกไว้เมื่อ
Interaction ผู้พูดพูดด้วย
ภาษาที่
สมรรถนะรอง มาตรฐาน
ที่ 4.2
และชัดเจน
Written
Production สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.5
สนทนาหัวข้อ
ที่คุ้นเคยหรือ
ที่สนใจ และ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะ
ย่อยที่ 2.1.8
สามารถมี
สมรรถนะรอง ปฏิสัมพันธ์
กับเจ้าของ
ที่ 3.1
overall
ภาษาอย่าง
ราบรื่นและ
reading
comprehens เป็นธรรมชาติ
และมีส่วน
ion
ร่วมอย่างมาก
สมรรถนะรอง ในการ
อภิปรายใน
ที่ 4.1
บริบทที่
Written
Interaction คุ้นเคย
สมรรถนะรอง
ที่ 9.2
Written
Production

สมรรถนะ
ย่อยที่
2.2.11
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
และมี
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
เคารพ
เกี่ยวกับ
บรรยายถึง
ศักดิ์ศรีความ ศักดิ์ศรีความ สถานที่ที่ชอบ
เป็นมนุษย์
เป็นมนุษย์
ยอมรับความ สมรรถนะ
แตกต่าง โดย ย่อยที2่ .2.2
ไม่รังเกียจ
บอกสิ่งที่ทำ
เป็นประจำ ที่
กีดกัน
เลือกปฏิบตั ิ บ้าน ที่
ในเรื่อง เพศ ทำงานและใน
ความคิดเห็น เวลาว่าง
ศาสนาและ สมรรถนะ
รองที่ 2.2.3
วัฒนธรรม
ชาติกำเนิด บรรยาย
แผนการ
ร่างกาย
การจัดการ
สถานภาพ
และทางเลือก
ทาง
กิจกรรม
เศรษฐกิจ
เหตุการณ์
และสังคม
หรือ
สมรรถนะ
และความ
ประสบการณ์
หลักที่ 6
เสมอภาค
ของตนเองใน
เคารพสิทธิ
อดีต
เสรีภาพ และ
การอยู่

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
มีความรู้ และ 10.1 มี
เช่น ความ
ความเข้าใจ ความสามารถ ประหลาดใจ
การสร้างเสริม ในการอภิปราย ความสุข
และดูแลสุข และสรุป
ความเศร้า
ภาวะ
ความรู้ ความ ความสนใจ
เข้าใจเกี่ยวกับ และไม่สนใจ
สุขภาวะได้แก่ สมรรถนะ
ทางร่างกาย
ย่อยที่ 2.2.4
จิตใจ ปัญญา สามารถ
บรรยาย
และสังคม
เรื่องที่คุ้นเคย
รวมทั้ง 4
ตามความ
กลยุทธ์
ในการจัดการ สนใจ
ได้แก่ การสร้าง อย่าง
เสริมสุขภาวะ หลากหลาย
การป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ สมรรถนะ
การดูแลรักษา ย่อยที่ 2.2.5
และการฟื้นฟู สามารถเล่า
สุขภาวะ
รายละเอียด
เกี่ยวกับ
สมรรถนะ สมรรถนะรอง ประสบการณ์
หลักที่ 11. มี ที่ 11.1 มี
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
อภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น
ตอบสนอง
ต่อ
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
สมรรถนะรอง ทัศนคติ และ
สมรรถนะหลัก ที่17.1 มีทักษะ ความรูส้ ึก
ที1่ 7. มีทักษะ ในการขับร้อง สมรรถนะ
ในการจัด
เพลง
ย่อยที่ 2.1.6
กิจกรรม
ให้คำแนะนำ
นันทนาการ
สมรรถนะ
และให้เหตุผล
รองที่
สนับสนุน
17.2มีทักษะใน
การเล่นเครื่อง สมรรถนะ
ดนตรีที่ใช้ใน รองที่ 2.1.7
การจัดกิจกรรม ร้องทุกข์จาก
ปัญหาที่เกิด
นันทนาการ
จากร้านค้า
หรือโรงแรม
สมรรถนะ
รองที่

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
ประสิทธิภาพ
ในการ
สนทนา
ต่อเนื่องใน
หัวข้อที่
หลากหลาย
โดย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
แสดงความ
คิดเห็นต่าง
สัมพันธ์กัน
อย่างชัดเจน
สมรรถนะ
ย่อยที่ 3.1.6
สามารถอ่าน
แบบพึ่งพา
ตนเองได้
อย่างมาก
เลือกใช้
พจนานุกรม
และแหล่ง
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ร่วมกันใน
สมรรถนะ ประสบการณ์
สังคมไทย
รองที่ 6.1
ในการเรียน
และ
รู้และเข้าใจ
ประชาคม
ในสิทธิ และ สมรรถนะ
โลกอย่าง
เสรีภาพของ ย่อยที่ 3.1.1
สันติ
ตนเอง และ สามารถ
เข้าใจ
ผู้อื่น สิทธิ
ชุมชน และ บทอ่าน
ที่สั้น ๆ
การอยู่
ง่าย ๆ
ร่วมกันใน
เป็นเรื่อง
สังคมไทย
ใกล้ตัวใช้
และ
ภาษา
สมรรถนะ
ประชาคม
หลักที่ 7.
โลกอย่างสันติ ที่พบบ่อย ๆ
ใน
เคารพกฎ
ชีวิตประจำวัน
กติกาของ
สังคมและ
สมรรถนะ
กฎหมาย
ย่อยที่ 4.1.2
เขียนบรรยาย
สมรรถนะ
ประสบการณ์
รองที่ 7.1
รู้และเข้าใจ ความใฝ่ฝัน
เกี่ยวกับ กฎ ความรูส้ ึก

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ความสามารถ ความสามารถ ความรูส้ ึก
ในการ
ในการ
ของตนเอง
ออกแบบและ ออกแบบและ
จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม
สมรรถนะ
การสร้างเสริม ด้านสุขภาวะ 4 ย่อยที่ 3.1.2
และดูแลสุข มิติ ใน
สามารถ
เข้าใจ
ภาวะในการ สถานศึกษา
ประเด็นหลัก
จัดการเรียนรู้ และชุมชน
ข้อเท็จจริง
ต่าง ๆในเรื่อง
ความสนใจ
ส่วนตัว หรือ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง ความ
สนใจใน
ที่ 12. มีความ ที่ 12.1 มี
พร้อมในการ ความพร้อมใน วิชาชีพได้
อย่างดี
สร้างเสริมและ การป้องกัน
ดูแลสุขภาวะ และเข้าถึง
พอที่จะพูด
ในด้านที่สำคัญ บริการเกีย่ วกับ เกี่ยวกับ
โรคและภัย
เรื่องเหล่านี้
สุขภาพที่สำคัญ ได้
ของเด็กและ ในภายหลัง
เยาวชน
โดยเฉพาะ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
17.3 รู้และ
สมรรถนะ
เข้าใจในการจัด ย่อยที่ 2.2.6
กิจกรรม
บรรยาย
นันทนาการ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดย
บังเอิญหรือ
อุบัติเหตุ ได้
อย่างชัดเจน
ตรงประเด็น
สมรรถนะรอง
ที1่ 8.1 รู้และ
สมรรถนะ
เข้าใจในท่ารำ
หลักที่18. มี วงในเพลง
สมรรถนะ
ทักษะในการ มาตรฐาน
ย่อยที่ 2.2.7
แสดง
นาฏศิลป์
สมรรถนะรอง แสดง
ที1่ 8.2 มีทักษะ ความรูส้ ึก
ในการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
เพลงรำวง
ของตนเอง
มาตรฐาน
และอธิบาย
ความรูส้ ึกได้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
อ้างอิงอื่น ๆ
เมื่อจำเป็น
สมรรถนะ
ย่อยที่ 4.2.3
สามารถเขียน
งานขนาดยาว
เกี่ยวกับ
ประเด็นที่
กำลังได้รับ
ความสนใจ
แม้ว่าอาจ
บรรยายแนว
ที่ซับซ้อนใน
รูปแบบที่ง่าย
เกินกว่าที่เป็น
จริงและ
สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาด
ของตนเองใน
ระหว่างเขียน
งานดังกล่าว
ได้
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
กติกาของ
ทางจดหมาย
สังคม
รูปแบบ
ข้อบัญญัติ
มาตรฐาน
และกฎหมาย และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
สมรรถนะ
รองที่ 7.2
สมรรถนะรอง
ปฏิบัติตาม ที4่ .2 Written
กฎ กติกาของ Production
สมรรถนะ
สังคม และ
ย่อยที่ 4.2.1
ข้อบัญญัติ
สามารถเขียน
ชุมชนและ
เกี่ยวกับชีวิต
สังคมของ
ประจำวัน
ตนเอง
ของตนเอง
สมรรถนะ
สมรรถนะ รองที่ 7.3
ปฏิบัติตาม
หลักที่ 9.
สมรรถนะ
กฎหมาย
มีจิตอาสา
ย่อยที่ 5.1.1
และจิต
รู้และเข้าใจ
สาธารณะ
เกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีความ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
อย่างยิ่ง การ สมรรถนะ
ท้องไม่พร้อม ย่อยที่ 4.2.1
สามารถเขียน
ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง ข้อความสั้น
ๆ เข้าใจง่าย
เพศสัมพันธ์
และเอดส์
ในหัวข้อที่
คุ้นเคย
สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต เช่น
ประสบการณ์
หรือ
เหตุการณ์
การเดินทาง
และการ
บรรยาย
ความรูส้ ึก
สมรรถนะ
หลักที่ 13. มี
ความรู้ และ
ความเข้าใจ
ในความ

สมรรถนะ
รองที่ 13.1
อภิปราย/
อธิบายและ
สรุปความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ

สมรรถนะ
ย่อยที่
13.1.1
อภิปราย/
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะรอง
ที่ 18.3 รู้และ สมรรถนะ
เข้าใจในการ รองที่ 2.2.8
จัดการแสดง โต้แย้งอย่างมี
เหตุผล
สมรรถนะรอง
ที่ 18.4 มี
สมรรถนะ
ทักษะในการ รองที่ 2.2.9
จัดการแสดง นำเสนอ
ผลงานและ
ตอบคำถาม
ได้

สมรรถนะรอง
สมรรถนะ ที1่ 9.1รู้และ
หลักที่ 19.มี เข้าใจในหลัก
ทักษะการใช้ ทาง
ประยุกต์ใช้ สุนทรียศาสตร์
ศิลปะส่งเสริม ในงาน
พัฒนาและ ทัศนศิลป์

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

สมรรถนะ
รองที่ 2.2.10
สรุปข้อมูล
เรื่องใกล้ตัว
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะ
เป็นมนุษย์
รองที่ 9.1 รู้ ยอมรับความ
และเข้าใจ
แตกต่างของ
เกี่ยวกับการ บุคคล
มีจิตอาสา
และจิต
สมรรถนะ
สาธารณะ
ย่อยที่
5.1.2 รู้และ
สมรรถนะ
เข้าใจ
รองที่ 9.2
เกี่ยวกับความ
ปฏิบัติตนที่ เสมอภาค
แสดงออกถึง และความเท่า
การมีจิตอาสา เทียม
โดยการ
สมรรถนะ
ช่วยเหลือ
ย่อยที่
ผู้อื่นโดยไม่
6.1.1 รู้และ
หวัง
ผลตอบแทน เข้าใจในสิทธิ
ด้านการรู้
สิทธิ การใช้
สมรรถนะ
รองที่ 9.3มี สิทธิ การ
รักษาสิทธิ
ความ
สามารถที่จะ ของตนเอง

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สำคัญของ
ความสำคัญ อธิบายและ
กีฬาและ
ของกีฬาและ สรุปความรู้
นันทนาการ นันทนาการ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สมรรถนะ
ความสำคัญ
รองที่ 14.1 ทฤษฏี
สมรรถนะหลัก มีความ
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
ที่ 14. มี
สามารถใน
ความสามารถ การออกแบบ และ
นันทนาการ
ในการ
และจัด
ออกแบบและ กิจกรรมกีฬา
สมรรถนะ
จัดกิจกรรม
และ
กีฬาและ
นันทนาการ ย่อยที่
13.1.2
นันทนาการใน ในสถาน
อภิปราย/
การจัดการ
ศึกษาและ
อธิบายและ
เรียนรู้
ชุมชน
สรุป
ความหมาย
พร้อม
ยกตัวอย่าง ”
สมรรถนะรอง การมีน้ำใจ
ที14.2 มี
เป็นนักกีฬา”
ความสามารถ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
การเรียนรู้ของ สมรรถนะ
และนำเสนอ
ผู้เรียน
รองที่19.2
ต่อคนอื่นได้
สามารถ
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้ สมรรถนะ
หลักการทาง ย่อยที่3.1.2
ทัศนธาตุ
สามารถ
สมรรถนะ
เข้าใจ
รองที่19.3
ประเด็นหลัก
สามารถ
ในบทอ่านที่
สร้างสรรค์
สนใจ วิชาชีพ
ผลงานโดยใช้ คำแนะนำที่
หลักการจัด ชัดเจนจาก
องค์ประกอบ ฉลากหรือ
ศิลป์
คู่มือ สรุป
สมรรถนะ
ประเด็นข้อ
รองที่
โต้แย้ง
20.1. ศึกษา
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
สมรรถนะ
เนื่องมาจาก
หลักที่ 20.
พระราชดำริ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

47

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ปฏิบัติตนเพื่อ ผู้อื่น ชุมชน
แสดงออกถึง และการอยู่
การมีจิต
ร่วมกันใน
สาธารณะ
สังคมอย่าง
สันติ
6.1.2. รู้และ
เข้าใจใน
เสรีภาพของ
ตนเองในการ
แสดงออกที่
ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ
กฎหมาย
และเป็นการ
ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น
สมรรถนะ
ย่อยที่
9.1.1 รู้และ
เข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
อาสา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ในการปรับใช้ (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
”การมีน้ำใจ อภัย)
เป็นนักกีฬา”
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน
สมรรถนะหลัก
ที่15.อธิบาย สมรรถนะรอง
แนวคิดของ ที1่ 5.1.ศึกษา
ทักษะใน
แนวคิด ของ สมรรถนะ
ศตวรรษที่ 21 ทักษะใน
ย่อยที่ 15.1.
และแนวคิด ศตวรรษที่ 21 1.บอก
แนวคิด ของ
ของทักษะ 5Cs
สมรรถนะรอง ทักษะใน
ได้
ที่ 15.2.ศึกษา ศตวรรษที่ 21
แนวคิดของ
ได้
ทักษะ 5Cs
ประจำวันได้ สมรรถนะ
ย่อยที่ 15.1.
2.ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ
ในศตวรรษที่
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
อธิบายแนวคิด สมรรถนะ
สมรรถนะ
และหลักการ รองที่20.2. ย่อยที่ 3.1.4
ของโครงการ อธิบาย
สามารถอ่าน
อันเนื่อง
แนวคิด และ เร็ว ๆ
มาจาก
หลักการของ แล้วระบุ
พระราชดำริ โครงการอัน ข้อมูลจากสื่อ
เนื่องมาจาก ชนิดต่างๆ
พระราชดำริ
สมรรถนะรอง สมรรถนะ
ที่ 21.1 ศึกษา ย่อยที่ 3.1.5
หลักการทรง สามารถอ่าน
งาน หลัก
เรื่องราวนว
ปรัชญา
นิยายง่ายๆ ที่
เศรษฐกิจ
มีโครงสร้างที่
พอเพียง และ ชัดเจน เข้าใจ
แนวคิดการ
ประเด็น
สมรรถนะ พัฒนาแบบ
สำคัญใน
หลักที่ 21. ยั่งยืน
จดหมาย
ประยุกต์ใช้ สมรรถนะรอง ทางการสั้น ๆ
ที่เขียนไว้โดย
หลักการทรง ที่ 22.1 รู้
เข้าใจ และ
ใช้
งาน หลัก
อธิบาย
พจนานุกรม
ปรัชญา
ความหมาย
ได้บ้าง
เศรษฐกิจ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

สมรรถนะ
ย่อยที่
9.1.2 รู้และ
เข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
21 ไปใช้ใน
สมรรถนะรอง ชีวิต
ที่ 16.1เรียนรู้ ประจำวันได้
สมรรถนะหลัก และพัฒนา
ที่16.พัฒนา ทักษะที่สำคัญ
ทักษะที่สำคัญ ตามแนวคิด
ตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะ สมรรถนะ
ทฤษฎีทักษะใน ในศตวรรษที่ ย่อยที่
ศตวรรษที่ 21 21 และทักษะ 15.2.1บอก
และทักษะ5Cs 5Cs
แนวคิด ของ
เพื่อการดำเนิน
แนวคิดของ
ชีวิตและการ
ทักษะ 5Cs
ทำงานอย่างมี
ได้
คุณภาพ
สมรรถนะ
ย่อยที่
15.2.2.
ยกตัวอย่าง
การนำทักษะ
5Cs ไปใช้ใน
ชีวิต
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
พอเพียง และ ที่มา การจัดทำ
แนวคิดการ การใช้และการ
พัฒนาแบบ ติดตาม
ยั่งยืนใน
ประเมินผล
ชีวิตประจำวัน นโยบาย
สมรรถนะ
ได้
ยุทธศาสตร์
ย่อยที่
แผนงานและ 4.2.2
สมรรถนะ โครงการ การ สามารถเขียน
หลักที่ 22. พัฒนาคุณภาพ และรายงาน
สามารถ
การศึกษา
เกี่ยวกับ
วิเคราะห์
หัวข้อที่
นโยบาย
สมรรถนะรอง คุ้นเคย ให้น่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 22.2
ติดตาม มีการ
แผนงานและ สามารถ
เปรียบเทียบ
โครงการ ลงสู่ วิเคราะห์
แสดงความ
การปฏิบัติ แผนงานและ คิดเห็นที่
โครงการ ด้าน แตกต่างกัน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นใน
สมรรถนะ
ระดับชาติ
ย่อยที่ 4.2.4
กระทรวง
เขียนบรรยาย
ประสบการณ์

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะ
ย่อยที่
16.1.1
บูรณาการ
การนำ
แนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษที่
21 และ
ทักษะ 5Cs
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้
กับตนเองเพื่อ
การดำเนิน
ชีวิต และการ
ทำงานอย่างมี
คุณภาพ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
จังหวัด และ ความใฝ่ฝัน
สถานศึกษา
ความรูส้ ึก
สมรรถนะรอง ทางจดหมาย
ที่ 22.3
รูปแบบ
สามารถจัดทำ มาตรฐาน
แผนงานและ และจดหมาย
โครงการพัฒนา อิเล็กทรอนิก
ส์
สถานศึกษา
และชุมชน
สมรรถนะย่อย
แบบมีส่วนรวม ที่
ให้สอดคล้อง 1.1.5.และ
กับนโยบาย เข้าใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ
และ
ยุทธศาสตร์ที่
สมรรถนะย่อย
เกี่ยวข้อง
สมรรถนะรอง ที่
1.1.6.
ที่ 22.4
สร้างสรรค์
สามารถ
ติดตามและ ผลงานโดยใช้
ประเมินผล หลักการทาง
แผนงานและ ทัศนธาตุ
โครงการพัฒนา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สถานศึกษา สมรรถนะย่อย
และชุมชน
ที่
1.1.7สามารถ
สมรรถนะรอง สร้างสรรค์
ที่ 22.5
ผลงานโดยใช้
สามารถจัดทำ หลักการจัด
รายงานการ องค์ประกอบ
ติดตามและ ศิลป์
ประเมินผล
พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา
ปรับปรุง
แผนงานและ สมรรถนะย่อย
โครงการพัฒนา ที1่ 9.2.1 รู้และ
สถานศึกษา เข้าใจหลักการ
และชุมชน
ทางทัศนธาตุ
สมรรถนะรอง
ที่ 23.1
สมรรถนะย่อย
สามารถคิด ที1่ 9.2.2
วิเคราะห์
สร้างสรรค์
สมรรถนะรอง ผลงานโดยใช้
ที่ 24.1 รู้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
เข้าใจ และ
หลักการทาง
อธิบาย
ทัศนธาตุ
ความหมาย
ที่มา การจัดทำ สมรรถนะย่อย
การใช้และการ ที่ 19.3.1 รู้
ติดตาม
และเข้าใจ
ประเมินผล หลักการจัด
องค์ประกอบ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ศิลป์
แผนงานและ
โครงการ การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
สมรรถนะหลัก
ที่ 23. สามารถ
คิดแบบ
วิจารณญาณ
แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์
สมรรถนะ
หลักที่ 24.
สามารถ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

สมรรถนะย่อย
ที่ 19.3.2
สร้างสรรค์
ผลงานโดยใช้
หลักการจัด
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
นโยบาย
ศิลป์
ยุทธศาสตร์
สมรรถนะ
แผนงานและ
ย่อยที่ 20.1.
โครงการ ลงสู่
บอกแนวคิด
การปฏิบัติ
และหลักการ
ของโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
ย่อยที่ 20.2.
บอกสถาน
ที่ตั้ง ของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ในพื้นที่ หรือ
พี้นที่ใกล้เคียง
ได้
สมรรถนะ
ย่อยที่20.3.
สืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ จาก
ตำรา งานวิจัย
เครื่องมือ
แหล่งเรียนรู้
และการลง
พื้นที่ชุมชนได้
อย่าง
หลากหลาย

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
ย่อยที่20.4.
อธิบายแนวคิด
และหลักการ
ของโครงการ
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ได้
สมรรถนะ
ย่อยที่ 20.5.
บอก และ
อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจาก
การตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
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ชั้นปีที่ 4
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
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ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
ย่อยที่ 20.6.
อธิบาย
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได้
สมรรถนะ
ย่อยที่ 20.7.
เชื่อมโยง
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืนได้
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
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ชั้นปีที่ 2
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะ
ย่อยที่ 20.8.
สืบค้นตัวอย่าง
การดำเนิน
ชีวิตตาม
หลักการทรง
งาน หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบ
ยั่งยืน และ
นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ได้

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1.ทักษะการพูดและ 1.พลเมืองที่เข้มแข็ง
การฟังภาษาอังกฤษ
2. ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1.การใช้ภาษาอังกฤษ 1.ทักษะในศตวรรษ
เพื่อการสื่อสาร
ที่ 21 เพื่อชีวิตและ
2.การคิดเชิงเหตุผล
อาชีพ

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

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1.ภาษาอังกฤษเพื่อ 1.ศาสตร์พระราชาเพื่อ
วิชาชีพ
พัฒนาท้องถิ่น
2.การสร้างเสริมและ 2.สุนทรียะ
ดูแลสุขภาวะ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
-
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป
วิชา ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ (English Speaking and Listening Skills)
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0001104 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของ
ครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ ใช้
ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
วิธีการสะท้อน
แนวการจั
ด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
วิธีการวัดและ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
เรียนรู้เพื่อให้เกิด สื่อและ/หรือ
สมรรถนะหลัก และย่
สมรรถนะรอง
ประกอบด้
ว
ยหั
ว
ข้
อ
(ตามหลั
กการ
อย (ถ้ามี)
หรือย่อยและ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิบาย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอี
ย
ดด้
า
น
สะท้
อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
1. can
1. ผ่านการ
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ Workbook/text 1. การ
1.กำกับติดตาม
1 ทักษะการฟัง 1.1 overall
understand
ประเมินทักษะ
คำศัพท์ตาม
-basic personal
ในชั้นเรียน ร้อย book
ประเมินผลจาก การพัฒนา
listening
phrases and the การฟัง
ระดับ A2+
สมรรถนะด้าน
and family
ละ 70
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฎิบัติ
comprehension highest
2. ผ่านการ
อ้างอิงตามกรอบ information, ภาษาเพื่อการ
ยกตัวอย่าง
Online
2. การ
ประเมิน
CEFR
สมรรถนะย่อยที่ frequency
shopping, - local แสดงบทบาท
Educational
ประเมินผลจาก สื่อสารด้วย
vocabulary
ผลสัมฤทธิ์ตาม
โดยประมาณ
โปรแกรม/
1.1.1สามารถ
geography,
สมมติ
Apps.
แบบทดสอบ
related to areas เกณฑ์ของ
2. ผ่านเกณฑ์การ - employment
Social network
เข้าใจสิ่งที่ผู้พูด
อภิปราย
3. CEFR Selfมหาวิทยาลัย
ประเมินของการ
พูดเพื่อตอบสนอง of most
ฝึกปฏิบัติกับ
assessment
immediate
ปฏิบัติและ
ความต้องการ
สถานการณ์จริง
checklist
การเรียนรู้
ชิ้นงานร้อยละ
ทันที ในกรณีที่ผู้ personal
4. RU
80 ขึ้นไป
พูดพูดอย่างช้า ๆ relevance
Language
และชัดเจน
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
2. can catch the
main point in
short, clear,
simple
messages and
announcements

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
3. มีระดับ
ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดี

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
–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,
feelings

สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
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

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่
2 ทักษะการพูด

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะ
รองที่ 2.1
Spoken
Interaction
สมรรถนะย่อย
ที2่ .1.1
สามารถสนทนา
กับเพื่อน ถามตอบ
คำถามง่าย ๆ
เกี่ยวกับ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การพูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

- Describing past
experiences and
storytelling
โครงสร้างไวยากรณ์
Present simple
Past Simple
Future Simple
Basic conjunctions
Modals
Present Perfect
Gerund and
infinitive
Prepositions
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท์ตาม
- family, hobbies,
ระดับ A2+
work, travel and
อ้างอิงตามกรอบ current events
CEFR
Vocabulary
โดยประมาณ
Activities
2,500-2,750 คำ Education
2. ผ่านการ
Entertainment
ประเมินทักษะ
Adjectives for
ปฏิบัติด้านภาษา describing things
ร้อยละ 80
feelings

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

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อย
ละ 70
ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาท
สมมติ
อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ/2.
การประเมินผล
จากแบบทดสอบ
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

หัวข้อที่คุ้นเคย

topics and
activities.
2. can handle
very short
social
exchanges
Spoken
Production

สมรรถนะย่อย
ที2่ .2.2 สามารถ
ถามและ
ตอบคำถามง่าย ๆ
เกี่ยวกับ
เหตุการณ์
ในอดีต
สมรรถนะ
รองที่ 2.2
Spoken
Production
สมรรถนะย่อย
ที2่ .2.1 สามารถ
บรรยายถึง
สถานที่ที่ชอบ

3. can use a
series of
phrases and
sentences to
describe in
simple terms
family and
other people,
living
conditions,

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
รายวิชาตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
Travel and
การเรียนรู้แบบ
services
ประสมประสาน
Lifestyles
(Blended
Functions/notions learning)
Describing places การเรียนรู้ด้วย
Describing past
ตนเองผ่านระบบ
experiences and ออนไลน์ ร้อยละ
storytelling
30
Talking about
films and books
โครงสร้างไวยากรณ์
Wh- and Yes/No
Questions in
present

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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วิชา พลเมืองที่เข้มแข็ง
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0002325 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต
วิธีการสะท้อน
แนวการจัด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สื
อ
่
และ/หรื
อ
วิ
ธ
ก
ี
ารวั
ด
และ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลั
ก
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
(ตามหลักการ
และย่อย (ถ้ามี)
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิบาย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอี
ย
ดด้
า
น
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ 1. สามารถอธิบาย 1. ปฏิบัติตนที่
1. สามารถ
1. ความหมายของ 1. การเรียนรู้โดย 1. วีดิทัศน์
1. ประเมินผล
- ให้ผู้เรียน
5 เคารพศักดิ์ศรี 5.1 รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
แสดงออกถึงการ อธิบายเกี่ยวกับ ศักดิ์ศรีความเป็น
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์
การเรียนรู้ของ
สะท้อนผล
ความเป็นมนุษย์ เกี่ยวกับศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
เคารพศักดิศ์ รี
ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์
(Problem ข่าวสาร
ผู้เรียนจาก
ภายในกลุ่ม หรือ
ความเป็นมนุษย์ ในประเด็นความ ความเป็นมนุษย์ มนุษย์ยอมรับ
2. การปฏิบัติตนใน based learning) 2. คู่มือพลเมือง
1.1 วิเคราะห์ สะท้อนผลงาน
ยอมรับความ
แตกต่างด้านเพศ อยู่ในระดับดี
ความแตกต่าง
การยอมรับศักดิ์ศรี 2. การเรียนรู้โดย ที่เข้มแข็งของ
และออกแบบการ ของผู้เรียนคนอื่น
แตกต่าง โดยไม่ ความคิดเห็น
2. ปฏิบัติตนที่
ของบุคคลได้
ความเป็นมนุษย์ใน ใช้โครงงานเป็น กกต.
ปฏิบัติตนที่
ใน
รังเกียจ กีดกัน
ศาสนาและ
แสดงออกถึงการ 2. สามารถ
ประเด็นความ
ฐาน (Project –
แสดงออกถึงการ การศึกษาค้นคว้า
เลือกปฏิบตั ิใน
วัฒนธรรม ชาติ
เคารพสิทธิ
อธิบายเกี่ยวกับ แตกต่างด้านเพศ
based learning)
เคารพศักดิศ์ รี
เรื่อง เพศ
กำเนิด ร่างกาย
เสรีภาพ และการ ความเสมอภาค ความคิดเห็น ศาสนา
ความเป็นมนุษย์ การปัญหา การ
ความคิดเห็น
สถานภาพ ทาง
อยู่ร่วมกันใน
และความเท่า
และวัฒนธรรม ชาติ
เคารพสิทธิ
นำเสนอโครงการ
3. เวทีชุมชน
ศาสนาและ
เศรษฐกิจและ
สังคมไทยและ
เทียมได้
กำเนิด ร่างกาย
3. การเรียนรู้
เสรีภาพ และการ ที่พบในชั้นเรียน
(ห้
อ
งเรี
ย
น
วัฒนธรรม ชาติ สังคมได้
ประชาคมโลก
เกณฑ์การผ่าน
สถานภาพ ทาง
แบบสืบเสาะ
อยู่ร่วมกันใน
โรงเรียน หรือ
กำเนิด ร่างกาย
อย่างสันติอยู่ใน
เศรษฐกิจและสังคม (Enquiry-based โรงเรียน หรือ
สังคมไทยและ
ชุมชน และ
ชุ
ม
ชนภายนอก)
สถานภาพ ทาง
ระดับดี
1. อธิบายเนื้อหา
learning)
ประชาคมโลก
ร่วมกันหาแนว
เศรษฐกิจและ
ได้ถูกต้อง ไม่น้อย
อย่างสันติ เคารพ ทางการ
สังคม
กว่าร้อยละ 80
กฎ กติกาของ
แก้ปัญหาในชั้น
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

และความเสมอ
ภาค

สมรรถนะย่อยที่
5.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่างของ
บุคคล
สมรรถนะย่อยที่
5.1.2 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียม

2. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับความ
เสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกัน
ในสิทธิ เสรีภาพ
ตามกฎหมาย และ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ได้

3. การถูก
ตักเตือนจากการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
ไม่เคารพกฎ
กติกาของสังคม
และกฎหมายไม่
เกิน 1 ครั้ง
4. ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
มีจิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอยู่
ในระดับดี

1. ไม่ปฏิบัตติ นที่
แสดงออกถึงการ
ไม่เคารพและ
ยอมรับศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์
เกณฑ์การผ่าน
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3. ความหมายของ
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม
4. ความสำคัญของ
หลักสิทธิมนุษยชน
5. หลักปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน

4. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ใน
ฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน

- ผู้สอนสะท้อน
ผลผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
ร่วมกันหา
แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน พร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอ
แนะ และ
แนวทางการ
พัฒนา
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
1.2 แสดงออกถึง
ความเคารพและ
ยอมรับศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์
ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไม่
รังเกียจ กีดกัน
เลือกปฏิบตั ิใน
เรื่อง เพศ ความ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. สามารถปฏิบัติ 5. มีจิตอาสา
ตนในการเคารพ และจิตสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
และยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
ในประเด็นความ
แตกต่างด้านเพศ
ความคิดเห็น
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมได้
2. สามารถปฏิบัติ
ตนในการเคารพ
และยอมรั บ ความ
เสมอภาคตาม
กฎหมาย สิทธิและ
เสรี ภ าพ และการ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ได้

1. ไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
ไม่เคารพและ
ยอมรับศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1. สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับ
หลักขันติธรรม
เกณฑ์การผ่าน
1. อธิบายเนื้อหา
ให้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. หลักขันติธรรม
2. ความหมายของ
ความเมตตา กรุณา
และการให้อภัย
3. ความสำคัญของ
ความเมตตา กรุณา
และการให้อภัย
4. การปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึง
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
คิดเห็น ศาสนา
และวัฒนธรรม
ชาติกำเนิด
ร่างกาย
สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและ
สังคม
และความเสมอ
ภาค
1.2.1 แสดงออก
ถึงความเคารพ
และยอมรับ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ยอมรับ
ความแตกต่างของ
บุคคล
1.2.2 แสดงออก
ถึงความเคารพ
และยอมรับความ
เสมอภาค
1.3 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรมคืออดทน
และยอมรับความ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับหลักขันติ
ธรรมในด้านความ
อดทนและยอมรับ
ความแตกต่ า งใน
ด้ า นเพศ ความ
คิ ด เห็ น ศาสนา
และวัฒนธรรม
ช า ต ิ ก ำ เ นิ ด
ร่างกาย สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม ด้ ว ยความ
เมตตา กรุณา และ
การให้อภัยได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

1. ปฏิบัติตนตาม
หลักขันติธรรม
เกณฑ์การผ่าน
1. ไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ปฏิบัติตนที่ขัดต่อ
หลักขันติธรรม

1. สามารถปฏิบัติ
ตามหลักขันติธรรม
ในด้านความอดทน
และยอมรั บ ความ
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

หลั ก ขั น ติ ธ รรมใน
ด้านความ
อดทนและยอมรับ
ความแตกต่างใน
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

แตกต่ า งใน ด้ า น
เพศ ความคิดเห็น
ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ชาติ
กำเนิ ด ร่ า งกาย
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและ
สังคมได้ด้วยความ
เมตตา กรุณา และ
การให้อภัยได้
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะ
1. สามารถอธิบาย
6 เคารพสิทธิ
รองที่ 6.1
เกี่ยวกับสิทธิ ด ้ า น
เสรีภาพ และการ รู้และเข้าใจใน
การรู ้ สิ ท ธิ การใช้
อยู่ร่วมกันใน
สิทธิ และเสรีภาพ สิ ท ธิ การรั ก ษา
สังคมไทยและ
ของตนเอง และ สิ ท ธิ ของตนเอง
ประชาคมโลก
ผู้อื่น สิทธิชุมชน ผู ้ อ ื ่ น และชุ ม ชน
อย่างสันติ
และการอยู่
ได้
ร่วมกันใน
2. สามารถอธิบาย
สังคมไทยและ
เกี ่ ย วกั บ เสรี ภ าพ
ประชาคมโลก
ของตนเองในการ
อย่างสันติ
แสดงออกที ่ ไม่ขัด
สมรรถนะย่อยที่ ต ่ อ ร ะ เ บ ี ย บ
6.1.1 รู้และเข้าใจ กฎหมาย และเป็น
ในสิทธิ ด้านการรู้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แตกต่างในความ
เป็นมนุษย์
1.4 ปฏิบัติตาม
หลักขันติธรรมคือ
อดทนและยอมรับ
ความแตกต่างใน
ความเป็นมนุษย์

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์
เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก

- ให้ผู้เรียน
สะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงาน
ของผู้เรียนคนอื่น
ใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
ร่วมกันหาแนว
ทางการ

ด้านเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชาติ
กำเนิด ร่างกาย
สถานภาพ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยความเมตตา
กรุณา และการให้
อภัย
1. สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับ
สิทธิ ของตนเอง
ผู้อื่น ชุมชน และ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ
ได้
2. สามารถ
อธิบายเกี่ยวกับ
เสรีภาพ ของ
ตนเอง ของผู้อื่น
และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติได้

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

1. ความหมายของ
สิทธิและเสรีภาพ
2. การรู้สิทธิ การใช้
สิทธิ และการรักษา
สิทธิ ของตนเอง
ผู้อื่น และชุมชน
3. การใช้เสรีภาพที่
ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น และชุมชน
4. แนวทางการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
สันติ

1. การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)
3. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based
learning)
4. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

สิทธิ การใช้สิทธิ การละเมิ ด สิ ท ธิ
การรักษาสิทธิ
ของผู้อื่นได้
ของตนเอง ผู้อื่น
ชุมชนและการอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
เกณฑ์การผ่าน
1. อธิบาย
เกี่ยวกับสิทธิของ
ตนเอง ผู้อื่น
ชุมชน และการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติ
ได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2.อธิบายเกี่ยวกับ
เสรีภาพของ
ตนเอง ของผู้อื่น
และการอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

6.1.2. รู้และ
เข้าใจในเสรีภาพ
ของตนเองในการ
แสดงออกที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ
กฎหมาย และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
ฐาน (Case –
based learning)

5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
อย่างสันติ เคารพ แก้ปัญหาในชั้น
กฎ กติกาของ
เรียน โรงเรียน
สังคมและ
หรือชุมชน
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ

1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ

- ผู้สอนสะท้อน
ผลผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
2.2 ยอมรับและ
ปกป้องสิทธิ และ
เสรีภาพของ
ตนเอง ผู้อื่น และ
สิทธิชุมชน
2.2.1 แสดงออก
ถึงการยอมรับ
สิทธิและเสรีภาพ
ของตนเอง ผู้อื่น
และสิทธิชุมชน

2.2.2 แสดงออก
ถึงการปกป้อง
สิทธิของตนเอง
ผู้อื่น และชุมชน

1. สามารถปฏิบัติ
ตนที ่ แ สดงถึ งการ
ยอมรั บ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของตนเอง
ของผู ้ อ ื ่ น และของ
ชุมชนได้
2. สามารถปฏิบัติ
ตนที ่ แ สดงถึ งการ
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข อง
ตนเอง ของผู ้ อื่ น
และของชุมชนได้

1. ไม่แสดงออก
ถึงการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น และ
สิทธิชุมชน
2. วิเคราะห์และ 1. วิธีการปกป้อง
ออกแบบแนว
สิทธิของตนเอง
ทางการปกป้อง ผู้อื่น และชุมชน
สิทธิของตนเอง
ผู้อื่น และชุมชน
เกณฑ์การ
ประเมิน
1. ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของ
ผู้อื่น และสิทธิ
ชุมชน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
และการอยู่
โรงเรียน หรือ
ร่วมกันใน
ชุมชน และ
สังคมไทยและ
ร่วมกันหา
ประชาคมโลก
แนวทางการ
อย่างสันติ เคารพ แก้ปัญหาในชั้น
กฎ กติกาของ
เรียน โรงเรียน
สังคมและ
หรือชุมชน พร้อม
กฎหมาย มี
ทั้งให้
จิตสำนึกและ
ข้อเสนอแนะ
รับผิดชอบต่อ
และแนวทางการ
หน้าที่ของตนเอง พัฒนา
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
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สมรรถนะหลักที่
7. เคารพกฎ
กติกาของสังคม
และกฎหมาย

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะ
รองที่ 7.1
รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎ
กติกาของสังคม
ข้อบัญญัติ และ
กฎหมาย

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1. สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกฎ กติกา
และข้ อ บั ญ ญั ติ
ชุ ม ชนและสั ง คม
ของตนเอง และ
กฎหมายได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
2. วิเคราะห์และ
ออกแบบแนว
ทางการปกป้อง
สิทธิของตนเอง
ผู้อื่น และชุมชน
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป
สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับกฎ
กติกา และ
ข้อบัญญัติชุมชน
และสังคมของ
ตนเอง และ
กฎหมายได้
เกณฑ์การ
ประเมิน
อธิบายเนื้อหาได้
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

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

1. การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. วีดิทัศน์
สถานการณ์
ข่าวสาร
2. คู่มือพลเมือง
ที่เข้มแข็งของ
กกต.
3. เวทีชุมชน
(ห้องเรียน

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์
และออกแบบการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์

- ให้ผู้เรียน
สะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงาน
ของผู้เรียนคนอื่น
ในการศึกษา
ค้นคว้า การ
ปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
ของตนเองเพื่อใช้
ปฏิบัติร่วมกัน

สมรรถนะ
รองที่ 7.2 ปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา
ของสังคม และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเอง

1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคมของ
ตนเองได้

สมรรถนะ
รองที่ 7.3 ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
1. สามารถ
แสดงออกในการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายได้

1. แสดงออกถึ ง
การปฏิ บ ั ต ิ ต าม
กฎ กติ ก า และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสั ง คมของ
ตนเองได้
เกณฑ์การ
ประเมิน
1. ไม่ถูกตักเตือน
หรือลงโทษจาก
การปฏิบัติทผี่ ิด
กฎ กติกา และ
ข้อบัญญัติ ชุมชน
และสังคม
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

3. การเรียนรู้
โรงเรียน หรือ
แบบสืบเสาะ
ชุมชนภายนอก)
(Enquiry-based
learning)

4. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
เคารพสิทธิ
เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
ร่วมกันหาแนว
ทางการ
แก้ปัญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน
- ผู้สอนสะท้อน
ผลผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
ร่วมกันหา
แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน พร้อม
ทั้งให้
ข้อเสนอแนะ
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สมรรถนะหลักที่
9.
มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
9.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกับ
ความหมาย
ความสำคัญ และ
แนวทางในการ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

1. แสดงออกถึง
การปฏิบัตติ าม
กฎ หมายอย่าง
น้อย4ประเด็น
ดังนี้
1.1กฎหมายสิทธิ
เด็ก
1.2 กฎหมาย
จราจร
1.3 กฎหมาย
คอมพิวเตอร์
1.4 กฎหมาย
ลิขสิทธิ์
เกณฑ์การ
ประเมิน
1. ไม่ถูกตักเตือน
หรือลงโทษจาก
การปฏิบัติทผี่ ิด
กฎ หมาย
1. อธิบาย
1. ความหมายและ
ความหมายและ ความสำคัญ จิต
ความสำคัญ จิต อาสา
อาสาได้
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

(Blended
learning)

และการอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ

1. การเรียนรู้โดย 1. วีดิทัศน์
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์
(Problem ข่าวสาร
based learning)

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 วิเคราะห์
และออกแบบการ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
และแนวทางการ
พัฒนา

- ให้ผู้เรียน
สะท้อนผล
ภายในกลุ่ม หรือ
สะท้อนผลงาน
ของผู้เรียนคนอื่น
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะย่อยที่
9.1.1 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิตอาสา
9.1.2 รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ี
จิตอาสาได้
2. สรุปอธิบาย
เกี่ยวกับ
ความหมาย
ความสำคัญ และ
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ี
จิตสาธารณะได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
2. อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญ จิต
สาธารณะได้
3. อธิบาย
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะได้
4. อธิบายเนื้อหา
ได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
2. ความหมายและ
ความสำคัญ จิต
สาธารณะ
3. คุณลักษณะของผู้
มีจิตอาสา และจิต
สาธารณะ
4. คุณธรรมพื้นฐาน
ของผู้มีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ
5. แนวทางในการ
ปฏิบัติตนเป็นผูม้ ีจิต
อาสา และจิต
สาธารณะ

2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)
3. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based
learning)
4. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
5. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
2. คู่มือพลเมือง
ที่เข้มแข็งของ
กกต.
3. เวทีชุมชน
(ห้องเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชนภายนอก)

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
ปฏิบัติตนที่
ในการศึกษา
แสดงออกถึงการ ค้นคว้า การ
เคารพศักดิศ์ รี
ปัญหา การ
ความเป็นมนุษย์ นำเสนอโครงการ
เคารพสิทธิ
ที่พบในชั้นเรียน
เสรีภาพ และการ โรงเรียน หรือ
อยู่ร่วมกันใน
ชุมชน และ
สังคมไทยและ
ร่วมกันหาแนว
ประชาคมโลก
ทางการ
อย่างสันติ เคารพ แก้ปัญหาในชั้น
กฎ กติกาของ
เรียน โรงเรียน
สังคมและ
หรือชุมชน
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะรองที่
9.2 ปฏิบัติตนที่
แสดงออกถึงการ
มีจิตอาสา โดย
การช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
สมรรถนะรองที่
9.3 มีความ
สามารถที่จะ
ปฏิบัติตนเพื่อ
แสดงออกถึงการ
มีจิตสาธารณะ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1. การแสดงออก
ถึงความสนใจและ
เสนอตนเอง ใน
การช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้อื่น
ชุมชน และสังคม
โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1. แสดงออกถึง
ความสนใจและ
เสนอตนเอง ใน
การช่วยเหลือ
ช่วยแก้ปัญหาให้
ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
เกณฑ์การ
ประเมิน
2. จัดหรือเข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมจิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
1. วิธีการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม
จิตอาสา หรือจิต
สาธารณะ

6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.2 การปฏิบัติ
ตนที่แสดงออกถึง
การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ
และการอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อย่างสันติ เคารพ
กฎ กติกาของ
สังคมและ
กฎหมาย มี
จิตสำนึกและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของ
พลเมืองไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย มี
จิตอาสา และจิต
สาธารณะ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- ผู้สอนสะท้อน
ผลผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การปัญหา การ
นำเสนอโครงการ
ที่พบในชั้นเรียน
โรงเรียน หรือ
ชุมชน และ
ร่วมกันหา
แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้น
เรียน โรงเรียน
หรือชุมชน พร้อม
ทั้งให้
ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการ
พัฒนา
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
9.3.1 ปกป้อง
คุ้มครอง ดูแล
ประโยชน์ และ
ความเป็นธรรม
ของสังคม
9.3.2 ติดตาม
และตรวจสอบ
การทำงานของ
หน่วยงานรัฐ
เอกชน และ
ประชาสังคม ทั้ง
ในระดับชุมชน
ท้องถิ่น สังคม
และประเทศ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1. สามารถ
วิเคราะห์
ออกแบบ และจัด
กิจกรรม/โครงงาน
ที่แสดงถึงการมีจิต
สาธารณะ ในการ
ปกป้อง คุ้มครอง
ดูแลประโยชน์
และความเป็น
ธรรมของสังคมได้
2. สามารถ
วิเคราะห์ และ
ออกแบบ ในการ
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทำงานของ
หน่วยงานรัฐ
เอกชน และ
ประชาสังคม ทั้งใน
ระดับชุมชน
ท้องถิ่น สังคม
และประเทศ ได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1. วิเคราะห์
ออกแบบ และจัด
กิจกรรม/
โครงงาน ที่แสดง
ถึงการมีจิต
สาธารณะ ในการ
ปกป้อง คุ้มครอง
ดูแลประโยชน์
และความเป็น
ธรรมของสังคมได้
เกณฑ์การ
ประเมิน
ประเมินผลการ
วิเคราะห์
ออกแบบ หรือจัด
กิจกรรม/
โครงการ อยู่ใน
ระดับดี

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication Skills)
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
****** อ่านจับใจความสําคัญของข้อความทั่ว ๆ ไป อ่านรายงานอย่างง่ายสำหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์
ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ทำงาน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
1 ทักษะการฟัง 1.1 overall
listening
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
1.1.2 สามารถ
เข้าใจ
ประเด็นหลัก
คำพูดหรือถ้อย
คำที่เป็น
มาตรฐาน
เกี่ยวกับเรื่องราว
ในชีวิตประจำวัน
ที่คุ้นเคย อาจจะ
ขอฟังซ้ำเพื่อ
ความ
ชัดเจน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. can
understand the
main points of
clear standard
speech on
familiar matters
regularly
encountered.

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การฟังร้อยละ 80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B1 อ้างอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ
2,750-3,250 คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัตด้านภาษา
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิ
จกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอี
ยดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
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

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อย
ละ 70
แสดงบทบาท
สมมติ
อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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.
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
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

การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
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

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ
2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network

including word
order
Second and third
conditional
Phrasal Verbs
Extended phrasal
verbs
Passives
Reported speech
Modals:
Possibility
Modals:
Obligation &
Necessity
Modals: Past
สมรรถนะหลักที่
2 ทักษะการพูด

สมรรถนะรองที่
2.1 Spoken
Interaction
สมรรถนะย่อยที่

Spoken
Interaction
1.can deal with
most situations
likely to arise
whilst travelling
in an area
where the

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การพูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B1 อ้างอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ
2,750-3,250 คำ

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

Collocation of
adjectives
Adverbial phrases
of time, place
and frequency
including word
order

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อย
ละ 70
ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาท
สมมติ
อภิปราย
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
language is
spoken.

สมรรถนะย่อยที่
2.1.3 สามารถเริ่ม
สนทนา
ดำเนินการ
สนทนา
และจบการ
สนทนา
ง่าย ๆ ในหัวข้อที่
คุ้นเคยหรือสนใจ
สมรรถนะรองที่
2.1.4 สามารถ
แสดงออก
และโต้ตอบต่อ
ความรูส้ ึก และ
ทัศนคติ
เช่น ความ
ประหลาดใจ

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษา
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมินผล
สัมฤทธ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
ขอบเขตเนื้อหา
Education,
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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริง

3. CEFR Selfassessment
checklist

การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

4. RU
Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
ความสุข ความ
เศร้าความสนใจ
และไม่สนใจ
สมรรถนะรองที่
2.2. Spoken
Production
สมรรถนะย่อยที่
2.2.4 สามารถ
บรรยาย
เรื่องที่คุ้นเคยตาม
ความสนใจ
อย่างหลากหลาย
สมรรถนะย่อยที่
2.2.5 สามารถเล่า
รายละเอียด
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ความรูส้ ึกของ
ตนเอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

language is
spoken.
4.can enter
unprepared
into
conversation on
topics that are
familiar, of
personal
interest or
pertinent to
everyday life

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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
82

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
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

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่3.1
3 ทักษะการอ่าน overall reading
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
3.1.2 สามารถ
เข้าใจประเด็น
หลักข้อเท็จจริง
ต่าง ๆในเรื่อง
ความสนใจ
ส่วนตัว หรือความ
สนใจในวิชาชีพได้
อย่างดีพอที่จะพูด
เกี่ยวกับ
เรื่องเหล่านีไ้ ด้
ในภายหลัง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การอ่านร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

Adverbial phrases
of time, place
and frequency
including word
order
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
คำศัพท์ตาม
Texts about jobs,
ระดับ B1 อ้างอิง personal letters,
ตามกรอบ CEFR feelings and
โดยประมาณ
wishes
2,750-3,250 คำ Texts about
2. ผ่านการ
education,
ประเมินทักษะ
description of
ปฏิบัติด้านภาษา events,
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

การจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน ร้อย
ละ 70
ยกตัวอย่าง
แสดงบทบาท
สมมติ
อภิปราย
ฝึกปฏิบัติกับ
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่4.2
4 ทักษะการ
Written
เขียน
Production
สมรรถนะย่อยที่
4.2.1 สามารถ
เขียนข้อความสั้น
ๆ เข้าใจง่าย ใน
หัวข้อที่คุ้นเคย
เช่น
ประสบการณ์
หรือเหตุการณ์
การเดินทาง และ
การบรรยาย
ความรูส้ ึก

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การเขียนร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
คำศัพท์ตาม
personal letter,
ในชั้นเรียน ร้อย
ระดับ B1 อ้างอิง events,
ละ 70
ตามกรอบ CEFR experiences and ยกตัวอย่าง
โดยประมาณ
แสดงบทบาท
impression,
2,750-3,250 คำ dreams and
สมมติ
2. ผ่านการ
อภิปราย
hopes,
ประเมินทักษะ
describing current ฝึกปฏิบัติกับ
ปฏิบัติด้านภาษา affairs, and
สถานการณ์จริง
ร้อยละ 80
personal interest.
2. ผ่านการ
ประเมิน
การเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ตาม
สถานการณ์เป็น
เกณฑ์ของ
ฐาน (Situation
มหาวิทยาลัย
– based
learning)
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0003109 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่
สำคัญ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

สมรรถนะหลักที่
10
มีความรู้ และ
ความเข้าใจการ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ

สมรรถนะรองที
10.1 มี
ความสามารถใน
การอภิปรายและ
สรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุข
ภาวะได้แก่ ทาง
ร่างกาย จิตใจ
ปัญญา และสังคม
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์
ในการจัดการ
ได้แก่ การสร้าง
เสริมสุขภาวะ
การป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ
การดูแลรักษา
และการฟื้นฟูสุข
ภาวะ

1. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุข
ภาวะในภาพรวม
2. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรค
และภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็กและ
เยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท้องไม่พร้อม
ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจ
การสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะ
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจรู้เกี่ยวกับ
สุขภาวะอย่าง
เป็นระบบและ
สรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอี
ยดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
1. ระบุแนวทาง
เกี่ยวกับสุขภาวะ
อย่างเป็นระบบและ
สรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค และภัย
สุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน
2. ศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมในการมี
พฤติกรรมป้องกัน
สร้างเสริมและดูแล
สุขภาพ
3. วิเคราะห์และ
นำเสนอแนวทาง
เกี่ยวกับโรค และภัย
สุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน

- กิจกรรม
วิเคราะห์ตนเอง
- กิจกรรมศึกษา
วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างด้านการ
ป้องกัน สร้าง
เสริม และดูแล
สุขภาวะ
- ศึกษา
สังเคราะห์
แนวคิด/วิธีการ
เกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่

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 และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
1.ศึกษา สังเกต
กลุ่ม เรื่อง
ในสภาพจริง
การศึกษาแหล่ง
แหล่งเรียนรู้ที่
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เกี่ยวข้องกับการ เสริมสุขภาวะ
โรคติดต่อทาง
1.3. ประเมินจาก
เพศสัมพันธ์ และ กระบวนการ
เอดส์ สภาวะอ้วน ทำงานและ
และสุขภาพจิต
ผลสำเร็จของงาน

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์

87

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
เอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
สมรรถนะรอง
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิ
บ
าย
เกณฑ์การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
และสุขภาพจิต
พร้อม ยาเสพติด
การท้
อ
งไม่
พ
ร้
อ
ม
ยา
ถูกต้องไม่น้อย
โรคติดต่อทาง
เสพติ
ด
โรคติ
ด
ต่
อ
กว่าร้อยละ 80
เพศสัมพันธ์ และ
2. สามารถเลือก ทางเพศสัมพันธ์ และ เอดส์ สภาวะ
เอดส์ สภาวะอ้วน
แนวทางที่
อ้วน และสุขภาพ
เหมาะสมในการมี และสุขภาพจิต
3.แนวทาง/
พฤติกรรมป้องกัน
วิธีการที่
สร้างเสริมและ
เหมาะสมในการมี
ดูแลสุขภาวะ
พฤติกรรมป้องกัน
ถูกต้องไม่น้อย
สร้างเสริมและ
กว่าร้อยละ 80
ดูแลสุขภาวะ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

2.ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ
Researchbased Learning
and
Communitybased Learning
ในการศึกษาวิจัย
จากภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในด้าน
การป้องกัน สร้าง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะ
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ 1.ความสามารถใน 1.มีความสามารถ 1. การออกแบบ 1. วิเคราะห์และ
- จัดกิจกรรมการ 1. สื่อบุคคล
11. มี
11.1 มี
การออกแบบและ ในการออกแบบ เรื่อง และจัด
ออกแบบแนวทางจัด เรียนรูโ้ ดยใช้
2. กรณีศึกษา
ความสามารถใน ความสามารถใน จัดกิจกรรม ด้าน และจัดกิจกรรม กิจกรรมการสร้าง กิจกรรมการสร้าง
ปัญหาเป็นฐาน 3. โรงเรียน
การออกแบบ
การออกแบบและ สุขภาวะ 4 มิติ ใน การสร้างเสริม
เสริมและดูแลสุข เสริมและดูแลสุข
PBL
4. ชุมชน
และจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม ด้าน สถานศึกษาและ
และดูแลสุขภาวะ ภาวะในการจัด ภาวะในการจัด
- จัดกิจกรรมการ 5. สถานการณ์
การสร้างเสริม
สุขภาวะ 4 มิติ ใน ชุมชน
ในการจัด
กิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรียนรูโ้ ดยใช้
จริง
และดูแลสุขภาวะ สถานศึกษาและ กิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านสุข
ด้านสุขภาวะ 4 มิติ Project-based 6. ศึกษาดูงาน
ในการจัดการ
ชุมชน
เรียนรู้ ด้านสุข
ภาวะ 4 มิติ
เหมาะสมต่อตนเอง Learning
7. คลิปวิดีโอ
เรียนรู้
ภาวะ 4 มิติ ใน เหมาะสมต่อ
และท้องถิ่น/ชุมชน - จัดทำ
สถานศึกษาและ ตนเองและ
อย่างสร้างสรรค์
แผนพัฒนาสุข
ชุมชน ได้ถูกต้อง ท้องถิ่น/ชุมชน
ภาวะของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์
(Individual
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม

1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะหลักที่
12. มีความ
พร้อมในการ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ใน
ด้านที่สำคัญ

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
12.1 มีความ
พร้อมในการ
ป้องกันและเข้าถึง
บริการเกีย่ วกับ
โรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1.ความพร้อมใน
การป้องกันและ
เข้าถึงบริการ
เกี่ยวกับโรคและ
ภัยสุขภาพที่สำคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

ได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

2. วิเคราะห์/
สังเคราะห์และ
ออกแบบแนวทางจัด
กิจกรรมการสร้าง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะในการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์

Heathy Plan :
IHP)
- จัดทำ
แผนพัฒนาสุข
ภาวะของ
ท้องถิ่น/ชุมชน
(Community
Heathy Plan :
CHP)

1.อภิปราย/
อธิบายความ
พร้อมในการ
สร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ใน
ด้านที่สำคัญต่อ
การป้องกันและ
เข้าถึงบริการ
เกี่ยวกับโรคและ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่

1.อภิปราย/
อธิบายการสร้าง
เสริมและดูแลสุข
ภาวะ ที่สำคัญต่อ
การป้องกันและ
เข้าถึงบริการ
เกี่ยวกับโรคและ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง

1. ความ
สำคัญของความ
พร้อมในการป้องกัน
และเข้าถึงบริการ
เกี่ยวกับโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน

- กิจกรรม
วิเคราะห์ตนเอง
- กิจกรรมศึกษา
วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างด้านการ
ป้องกัน สร้าง
เสริม และดูแลสุข
ภาวะ
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม
1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
เอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต
ถูกต้อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

2. การป้องกันและ
เข้าถึงบริการ
เกี่ยวกับโรคและภัย
สุขภาพที่สำคัญของ
เด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท้องไม่พร้อม ยา
เสพติด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์ สภาวะ
อ้วน และสุขภาพจิต

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

ศึกษา สังเคราะห์
แนวคิด/วิธีการ
เกี่ยวกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่
สำคัญของเด็ก
และเยาวชน
โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การท้องไม่
พร้อม ยาเสพติด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
เอดส์ สภาวะอ้วน
และสุขภาพจิต

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม
1.1. ประเมินจาก
คำถาม-ตอบ และ
การรายงานในชั้น
เรียน ระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรม
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม

สมรรถนะหลักที่
13. มีความรู้
และความเข้าใจ
ในความสำคัญ
ของกีฬาและ
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

1.ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ
นันทนาการ
2.อภิปราย/อธิบาย
และสรุป
ความหมาย พร้อม
ยกตัวอย่าง ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา”
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย)

1.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ
นันทนาการ
ได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

1.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ นันทนาการ
ได้ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80
2.อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความหมาย
พร้อมยกตัวอย่าง
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย)ได้
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1.ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคัญของกีฬา
และ นันทนาการ
ความสำคัญ ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬาและ
นันทนาการ

รวมถึงตัวอย่าง
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย)

1.ศึกษา
สังเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสำคัญของ
กีฬาและ
นันทนาการ
ความสำคัญ
ทฤษฏี
กระบวนการ
ประเภท กีฬา
และ นันทนาการ
รวมถึงตัวอย่าง
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย)

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
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะย่อยที่
13.1.2 อภิปราย/
อธิบายและสรุป
ความหมาย
พร้อมยกตัวอย่าง
”การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
14. มี
14.1 มี
ความสามารถใน ความสามารถใน
การออกแบบ
การออกแบบและ
และจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมกีฬา
กีฬาและ
และ นันทนาการ
นันทนาการใน
ในสถานศึกษา
การจัดการเรียนรู้ และชุมชน
สมรรถนะรอง
ที14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การ
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

ถูกต้องไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

1.ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษาและ
ชุมชน
2. ความสามารถ
ในการปรับใช้ ”
การมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

1.. อภิปราย/
อธิบายเกี่ยวกับ
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ
ในการจัดการ
เรียนรู้ ได้ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

1.อภิปราย/
อธิบาย
ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษา
และชุมชน ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
81
2. อภิปราย/
อธิบาย
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การ
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
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วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม

1.การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน
2.การปรับใช้ ”การมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา”
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)
ในชีวิตประจำวัน

ความสามารถใน
การออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬา
และ นันทนาการ
ในสถานศึกษา
และชุมชน
สมรรถนะรอง
ที14.2 มี
ความสามารถใน
การปรับใช้ ”การ
มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา” (รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน

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
การเรียน
การสอน
1.2. ประเมินจาก
การเขียนรายงาน
กลุ่ม เรื่อง
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ ที่เสร้าง
เสริมสุขภาวะ
1.3. ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ชนะ รู้อภัย) ใน
ชีวิตประจำวัน ได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 81
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ผลสำเร็จของงาน
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบ
และการทำงาน
เป็นทีม

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0003311 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21
วิธีการสะท้อน
แนวการจัด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิ
จ
กรรมการ
ตั
ว
บ่
ง
ชี
ข
้
อง
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สื่อและ/หรือ
วิธีการวัดและ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
สมรรถนะหลัก และย่
สมรรถนะรอง
(ตามหลักการ
อย (ถ้ามี)
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิ
บ
าย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอี
ย
ดด้
า
น
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรอง
1.บอกแนวคิด
1.สามารถอธิบาย 1. บอกแนวคิด 1. สังคมโลก และ
1. การเรียนรู้
1. บทความการ 1. วัดจากการ
1. AAR การ
15. อธิบาย
ที1่ 5.1. ศึกษา
ของทักษะใน
แนวคิดของ
ของทักษะใน
สังคมไทยในศตวรรษ แบบสืบเสาะ
เปลี่ยนแปลงของ บอกแนวคิด ของ สะท้อนกลับ
แนวคิดของ
แนวคิด ของทักษะ ศตวรรษที่ 21
ทักษะในศตวรรษ ศตวรรษที่ 21 ได้ ที่ 21
(Enquiry-based สังคมโลก
ทักษะในศตวรรษ รายบุคคล
ทักษะในศตวรรษ ในศตวรรษที่ 21 และยกตัวอย่าง
ที่ 21 และ
โดยระดับคะแนน 2. บุคคลในศตวรรษ learning)
2. วิดีโอการ
ที่ 21 ได้โดย
2. Creative
ที่ 21 และ
สมรรถนะย่อยที่ การนำทักษะใน
แนวคิดของ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่ 21
2. การเรียนรู้โดย เปลี่ยนแปลงของ ระดับคะแนนร้อย Discussion การ
แนวคิดของ
15.1. 1. บอก
ศตวรรษที่ 21 ไป ทักษะ 5Cs
แปลว่า ผ่าน
3. ทักษะที่สำคัญใน ใช้สมองเป็นฐาน สังคมโลก
ละ 80 ขึ้นไป
สนทนาเพื่อ
ทักษะ 5Cs ได้
แนวคิด ของ
ใช้ในชีวิต
โดยได้ระดับ
(Rubric score) ศตวรรษที่ 21
(Brain - based 3. ใบความรู้
แปลว่า ผ่าน
สร้างสรรค์
ทักษะในศตวรรษ ประจำวันได้
คะแนนร้อยละ
2. ยกตัวอย่าง
4. ตัวอย่างของการ learning)
4. เว็บไซต์ที่
(Rubric score)
ที่ 21 ได้
80 ขึ้นไป แปลว่า การนำทักษะใน ดำเนินชีวิตโดย
เกี่ยวข้อง
5. ผู้รู้ หรือ
สมรรถนะย่อยที่
ผ่าน
ศตวรรษที่ 21 ไป ประยุกต์ใช้ทักษะใน
วิทยากรด้าน
(Rubric
score)
15.1. 2.
ใช้ในชีวิต
ศตวรรษที่ 21
ทักษะในศตวรรษ
ยกตัวอย่างการนำ
ประจำวันได้
ที่ 21
ได้อย่างน้อย 1
ทักษะในศตวรรษ
ตัวอย่างต่อ 1
ที่ 21 ไปใช้ในชีวิต
ทักษะ
ประจำวันได้
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
3. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)

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

1.บอกแนวคิด
ของแนวคิดของ
ทักษะ 5Cs และ
ยกตัวอย่างการนำ
ทักษะ 5Cs ไปใช้
ในชีวิต
ประจำวันได้

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

2. วัดจากการ
ยกตัวอย่างการ
นำทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ไป
ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1
ทักษะ แปลว่า
ผ่าน
สามารถอธิบาย 1. บอกแนวคิด 1. แนวคิดของทักษะ 1. การเรียนรู้
1. บทความ
1. วัดจากการ
แนวคิดของ
ของทักษะ 5Cs 5Cs
แบบสืบเสาะ
เกี่ยวกับทักษะ
บอกแนวคิด ของ
C1: Creativity and (Enquiry-based 5Cs
ทักษะในศตวรรษ โดยได้ระดับ
ทักษะ 5Cs โดย
Innovation
ที่ 21 และ
คะแนนร้อยละ
learning)
2. วิดีโอ ตัวอย่าง ได้ระดับคะแนน
แนวคิดของ
80 ขึ้นไป แปลว่า ความคิดสร้าง
2. การเรียนรู้โดย โรงเรียนที่ใช้ 5Cs ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สรรค์สร้างได้จาก
ทักษะ 5Cs
ผ่าน
ใช้สมองเป็นฐาน ในการเรียนการ แปลว่า ผ่าน
โดยได้ระดับ
(Rubric score) การฝึกให้แก้ปัญหา (Brain - based สอน
(Rubric score)
คิดเป็นระบบ และ learning)
คะแนนร้อยละ
2. ยกตัวอย่าง
1. ผู้รู้ หรือ
2. วัดจากการ
ลองทำสิ่งใหม่ ๆ คิด 3. การเรียนรู้
80 ขึ้นไป แปลว่า การนำทักษะ
วิทยากรด้าน
ยกตัวอย่างการ
ผ่าน
ทักษะ 5Cs ไปใช้ นอกกรอบ มี
แบบสร้างสรรค์ ทักษะ 5Cs
นำทักษะทักษะ
กระบวนคิดเปิดกว้าง เป็นฐาน
(Rubric score) ในชีวิต
5Cs ไปใช้ในชีวิต
ต่อยอดไอเดียให้เกิด (Creativity –
ประจำวันได้
ประจำวันได้
เป็นรูปธรรม ซึ่ง
based learning)
ทักษะนี้มีความ
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วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1
ทักษะ

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
จำเป็นอย่างมากใน
โลกอนาคต

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ได้อย่างน้อย 1
ตัวอย่างต่อ 1
ทักษะถือว่า ผ่าน

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

C2: Critical
Thinking and
Problem Solving
คิดวิเคราะห์ แยก
ออกว่าอะไรคือความ
คิดเห็น อะไรคือ
ข้อเท็จจริง มี
วิจารณญาณ
แก้ปัญหาได้ ช่าง
สังเกต ตั้งคำถาม
อธิบายเหตุและผล
ตามสถานการณ์และ
มุมมองที่หลากหลาย
และรูจ้ ักประยุกต์วิธี
แก้ปัญหามาใช้กับ
เรื่องใหม่ได้
C3:
Communication
สื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม มีทักษะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
การพูด เขียน และ
สื่อภาษากายได้ตรง
รับข้อมูลและตีความ
ได้ถูกต้อง นำเสนอ
ต่อหน้าผู้คนได้
ชัดเจน ปรับใช้สื่อ
และเทคโนโลยีได้
เหมาะกับ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

วัตถุประสงค์ และ
สื่อสารได้ในทุก
สถานการณ์ที่
แตกต่าง
C 4:
Collaboration
ทำงานเป็น
teamwork ปรับตัว
กับการทำงานใน
สถานการณ์หรือทีม
ที่แตกต่างได้ ยอมรับ
ความสามารถและ
ความแตกต่างของ
ผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

การวัดผลและ
การประเมินผล
บูรณาการการนำ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษที่
21 และทักษะ 5Cs
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่างมี
คุณภาพอย่างน้อย
2 ทักษะ ถือว่า
ผ่าน

ส่วนรวม และร่วม
ทำงานกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ได้
C5:
Contemplate
การใคร่ครวญอย่าง
ลึกซึ้งด้วยสติปัญญา
สมรรถนะหลักที่
16. พัฒนาทักษะ
ที่สำคัญตาม
แนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะ
5Cs เพื่อการ
ดำเนินชีวิตและ
การทำงานอย่าง
มีคุณภาพ

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

บูรณาการการนำ
แนวคิดจากทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะ
5Cs มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่างมี
คุณภาพ

พัฒนาทักษะที่
สำคัญตาม
แนวคิดทฤษฎี
ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และทักษะ
5Cs เพื่อการ
ดำเนินชีวิตและ
การทำงานอย่าง
มีคุณภาพ โดย
การบูรณาการ
ทักษะอย่างน้อย
2 ทักษะ แปลว่า
ผ่านเกณฑ์

1. บูรณาการการ
นำแนวคิดจาก
ทฤษฎีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
และทักษะ 5Cs
มาพัฒนา
ประยุกต์ใช้กับ
ตนเองเพื่อการ
ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่างมี
คุณภาพ
อย่างน้อย 2
ทักษะ

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

1. ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
2. ทักษะ 5Cs
3. การพัฒนาตนเอง

1. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)
2. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
3. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
(Problem based learning)

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

ดำเนินชีวิต และ
การทำงานอย่างมี
คุณภาพ

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Usage and Communication)
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0001105 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนำเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ บรรยายความรู้สึกที่มี ต่อหัวข้อเหล่านั้น และถามความ
คิดเห็นของผู้อื่น เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่
1 ทักษะการฟัง

แนวการจัด
เนื้อหา
กิ
จกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
ตั
ว
บ่
ง
ชี
ข
้
อง
(เขียนเป็นข้อๆ
คำอธิบาย
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
และย่อย (ถ้ามี)
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
และเกณฑ์
หรือย่อย
และคำอธิ
บ
าย
(รายละเอี
ยด
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
สมรรถนะรองที่ 1. can
1. ผ่านการ
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
- work, school,
1.1 overall
understand the ประเมินทักษะ
คำศัพท์ตาม
ในชั้นเรียน ร้อยละ
leisure,
films,
listening
main points of การฟังร้อยละ 80 ระดับ B1+
70
music,
radio
or
2.
ผ่
า
นการ
comprehension clear standard
อ้างอิงตามกรอบ
ยกตัวอย่าง
TV programmes, แสดงบทบาท
ประเมิน
CEFR
สมรรถนะรองที่ speech on
current affairs or สมมติ
โดยประมาณ
1.1.3 สามารถ
familiar matters ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
2,750-3,350 คำ topics of
อภิปราย
เข้าใจข้อมูลใน
regularly
personal
or
มหาวิ
ท
ยาลั
ย
2. ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติกับ
ชีวิตประจำวัน
encountered
professional
2. can
ประเมินทักษะ
สถานการณ์จริง
การศึกษา บท
interest,
ปฏิบัติด้านภาษา
การเรียนรู้
สนทนา รายการ understand the
main
point
of
ร้อยละ 80
สถานการณ์เป็น
โทรทัศน์แยก
many
radio
or
-.
ผ่
า
นการ
ฐาน (Situation –
ประเด็นการ
ประเมิน
based learning)
อภิปรายที่คุ้นเคย TV programmes
ผลสั
ม
ฤทธิ
ต
์
าม
และชัดเจน
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะย่อยที่
1.1.4 สามารถ
เข้าใจคำบรรยาย
หรือพูดคุยใน
สาขาวิชาของ
ตัวเองข้อมูลใน
ประกาศและ
ข้อความที่เป็น
ข้อเท็จจริงที่
บันทึกไว้เมื่อผู้พดู
พูดด้วยภาษาที่
มาตรฐานและ
ชัดเจน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
speech
การเรียนรู้แบบ
Vocabulary
ร่วมมือ
- daily activities
(Cooperative
- education
learning)
- entertainment การเรียนรู้แบบ
- factual report
ประสมประสาน
and
(Blended
announcement
learning)
Functions/notions การเรียนรู้ด้วย
- Identifying the ตนเองผ่านระบบ
topic and main
ออนไลน์ ร้อยละ
30
point
- Identifying
factual report
and
announcement
โครงสร้างไวยากรณ์
present
continuous tense
present perfect
tense
past simple tense
past continuous
tense

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่
2 ทักษะการพูด

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

สมรรถนะรองที่
2.1 Spoken
Interaction
สมรรถนะย่อยที่
2.1.5 สนทนา
หัวข้อที่คุ้นเคย

Spoken
Interaction
1.can deal with
most situations
likely to arise
whilst travelling

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การพูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B1+
อ้างอิงตามกรอบ
CEFR

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
past perfect
tense
future simple
tense
future continuous
conditionals
second and third
conditional
Modals:
Possibility
Modals:
Obligation &
Necessity
Modals: Past
Collocation of
adjectives
Adverbial phrases
of tim
ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
- personal
ในชั้นเรียน ร้อย
interest or
ละ 70
familiar topics
ยกตัวอย่าง
- discussion
แสดงบทบาท
สมมติ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฎิบัติ
2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

หรือที่สนใจ และ
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
ตอบสนอง ต่อ
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
ทัศนคติ และ
ความรูส้ ึก
สมรรถนะย่อยที่

in an area
ผลสัมฤทธิ์ตาม
where the
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
language is
spoken
2.can enter
unprepared
into
conversation on
topics that are
familiar

2.1.6 ให้
คำแนะนำ และให้
เหตุผลสนับสนุน
สมรรถนะรองที่
2.1.7 ร้องทุกข์
จากปัญหาที่เกิด
จากร้านค้าหรือ
โรงแรม
สมรรถนะรองที่
2.2 Spoken
Production

Spoken
Production
3.can write
personal letters
describing
experiences
and impressions

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิ
บ
าย
(รายละเอี
ยด
เกณฑ์การผ่าน
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
โดยประมาณ
- response to
การอภิปราย
2,750-3,350 คำ suggestions
การนำเสนอ
2. ผ่านการ
- reasons to
ฝึกปฏิบัติกับ
ประเมินทักษะ
support the
สถานการณ์จริง
ปฏิบัติด้านภาษา responses
การเรียนรู้
ร้อยละ 80
- service
สถานการณ์เป็น
2. ผ่านการ
problems
ฐาน (Situation
ประเมิน
- unexpected
– based
ผลสัมฤทธิ์ตาม
incident or
learning)
เกณฑ์ของ
accidents
มหาวิทยาลัย
- feelings
- auguring with
reasons
- presentation
การเรียนรู้แบบ
and summarizing ร่วมมือ
Vocabulary
(Cooperative
family, hobbies, learning)
work, travel,
การเรียนรู้แบบ
current events
ประสมประสาน
description,
(Blended
feelings
learning)
Functions/notions การเรียนรู้ด้วย
- giving opinions ตนเองผ่านระบบ

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะย่อยที่
2.2.6 บรรยาย
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
หรืออุบัติเหตุ ได้
อย่างชัดเจนตรง
ประเด็น
สมรรถนะรองที่
2.2.7 แสดง
ความรูส้ ึกเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของ
ตนเองและอธิบาย
ความรูส้ ึกได้
สมรรถนะรองที่
2.2.8 โต้แย้งอย่าง
มีเหตุผล
สมรรถนะรองที่
2.2.9 นำเสนอ
ผลงานและตอบ
คำถามได้
สมรรถนะรองที่
2.2.1q สรุป
ข้อมูลเรื่องใกล้ตัว
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
- talking about
ออนไลน์ ร้อยละ
personal interest 30
or familiar topics
- discussion
- giving response
to suggestions

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- giving reasons
to support the
responses
- making
complaint on the
service problems
- talking about
unexpected
incident or
accidents
104

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

และนำเสนอต่อ
คนอื่นได้

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
- describing
feelings
- auguring with
reasonspresentation and
summarizing
โครงสร้างไวยากรณ์
Second and third
conditional
Phrasal Verbs
Extended phrasal
verbs
Passives
Reported speech
(range of tenses)
Modals:
deduction
Possibility
Modals: advice &
criticism
Modals: Past
Collocation of
adjectives

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
3 ทักษะการอ่าน 3.1
Overall reading
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
3.1.2 สามารถ
เข้าใจประเด็น
หลักในบทอ่านที่
สนใจ วิชาชีพ
คำแนะนำที่
ชัดเจนจากฉลาก
หรือคู่มือ สรุป
ประเด็นข้อโต้แย้ง
สมรรถนะย่อยที่
3.1.4 สามารถ
อ่านเร็ว ๆ
แล้วระบุข้อมูล
จากสื่อชนิดต่างๆ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การอ่านร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิ
บ
าย
(รายละเอี
ยด
เกณฑ์การผ่าน
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
Adverbial phrases
of time, place
and frequency
including word
order
Causative forms
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
คำศัพท์ตาม
feelings and
ในชั้นเรียน ร้อย
ระดับ B1+
wishes in
ละ 70
อ้างอิงตามกรอบ personal letters, ยกตัวอย่าง
CEFR
manual and
แสดงบทบาท
โดยประมาณ
instruction,
สมมติ
2,750-3,350 คำ pamphlet,
อภิปราย
2. ผ่านการ
newspaper
ฝึกปฏิบัติกับ
ประเมินทักษะ
articles, personal สถานการณ์จริง
ปฏิบัติด้านภาษา interest, jobการเรียนรู้
ร้อยละ 80
related
สถานการณ์เป็น
3. ผ่านการ
information
ฐาน (Situation
ประเมิน
Vocabulary
– based
ผลสัมฤทธิ์ตาม
learning)
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะย่อยที่
3.1.5 สามารถ
อ่านเรื่องราวนว
นิยายง่ายๆ ที่มี
โครงสร้างที่
ชัดเจน เข้าใจ
ประเด็นสำคัญใน
จดหมายทางการ
สั้น ๆ ที่เขียนไว้
โดยใช้
พจนานุกรมได้
บ้าง

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
- education
การเรียนรู้แบบ
- professional
ร่วมมือ
interest
(Cooperative
- label
learning)
- news
การเรียนรู้แบบ
- current affairs
ประสมประสาน
- feelings
(Blended
Functions/notions learning)
- performing and การเรียนรู้ด้วย
giving response to ตนเองผ่านระบบ
the reading
ออนไลน์ ร้อยละ
assignment
30
- skimming
- giving the main
points of
simplified novels
โครงสร้างไวยากรณ์
present
continuous tense
present perfect
tense
past simple tense
past continuous
tense

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่4.2
4 ทักษะการ
Written
เขียน
Production
สมรรถนะย่อยที่
4.2.2 สามารถ
เขียนและรายงาน
เกี่ยวกับหัวข้อที่
คุ้นเคย ให้น่า
ติดตาม มีการ
เปรียบเทียบ
แสดงความ
คิดเห็นที่แตกต่าง
กัน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1.can connect
phrases in a
simple way in
order to
describe
experiences
and events,
dreams, hopes
and ambitions.
2.can briefly
give reasons
and
explanations for

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การเขียนร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะรอง
สมรรถนะ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิ
บ
าย
(รายละเอี
ยด
เกณฑ์การผ่าน
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
past perfect
tense
future simple
tense
future continuous
conditionals
Wishes &
preferences
-Question tags,
pronouns
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
ยกตัวอย่าง
คำศัพท์ตาม
- experiences and แสดงบทบาท
ระดับ B1+
events, dreams, สมมติ
อ้างอิงตามกรอบ hopes and
อภิปราย
CEFR
ambitions
ฝึกปฏิบัติกับ
โดยประมาณ
- opinions and
สถานการณ์จริง
2,750-3,350 คำ plans
การเรียนรู้
2. ผ่านการ
- the plot of a
สถานการณ์เป็น
ประเมินทักษะ
book or film
ฐาน (Situation
ปฏิบัติด้านภาษา - personal
– based
interest
learning)
ร้อยละ 80
Vocabulary
การเรียนรู้แบบ
3. ผ่านการ
- experiences
ร่วมมือ
ประเมิน
- event
ผลสัมฤทธิ์ตาม

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
opinions and
plans.

สมรรถนะย่อยที่
4.2.4 เขียน
บรรยาย
ประสบการณ์
ความใฝ่ฝัน
ความรูส้ ึก ทาง
จดหมายรูปแบบ
มาตรฐาน และ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

3.can narrate a
story or relate
the plot of a
book or film
and describe
reactions.
4.can write
straightforward
connected text
on topics,
which are
familiar, or of
personal
interest
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แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
- dreams
(Cooperative
- hopes
learning)
- ambitions
- opinions and
plans
- narrative and
story elements
โครงสร้างไวยากรณ์
-Present simple,
present
continuous and
stative verbs
-Relative clause
-Past simple, past
continuous
-Present perfect
simple, present
perfect
continuous
-Past Perfect
simple, past
perfect
continuous

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Future simple
-Future perfect
simple, future
perfect
continuous,
-Modals: ability,
permission,
requests, offers
and suggestions
-Modals:
obligations &
necessity,
prohibition,
possibility,
deduction, advice
& criticism
-The passive:
tenses, gerunds,
infinitives &
modals
-The passive:
impersonal and
personal
structures

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Conditionals:
zero, first, second
and third

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- Conditionals: mixed
conditionals

- Gerund and
infinitive: ake and
let
-Comparison of
adjectives and
adverbs
-Reported
speech:
statements,
questions,
commands &
requests
- Reported
speech: reporting
verbs-Reported
speech:
statements,
questions,
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
commands &
requests
-Causative forms
-Wishes &
preferences

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

-Question tags,
pronouns

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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วิชา สุนทรียะ
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)
0002105 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนั นทนาการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลัก การทางทัศนธาตุ หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ
วิธีการสะท้อน
แนวการจั
ด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
คำอธิบาย
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
วิธีการวัดและ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
เรียนรู้เพื่อให้เกิด สื่อและ/หรือ
สมรรถนะหลัก และย่อย (ถ้ามี)
ประกอบด้
ว
ยหั
ว
ข้
อ
สมรรถนะรอง
(ตามหลั
กการ
หรือย่อยและ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิบาย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรอง
1.รู้และเข้าใจ
1. สามารถขับ
1. สามารถ
1. การอ่านโน้ต
1. การเรียนรู้
1. Internet
1. ประเมินผล
1. AAR การ
17. มีทักษะใน ที1่ 7.1 มีทักษะใน เทคนิคการขับร้อง ร้องเพลงไทย
อธิบายเทคนิค
ดนตรี
แบบสร้างสรรค์ 2. วีดิทัศน์
การเรียนรู้ของ
สะท้อนกลับ
การจัดกิจกรรม การขับร้องเพลง เพลง และขับร้อง สากล ได้อยู่ใน
การขับร้องเพลง 2. เทคนิคในการขับ เป็นฐาน
3. ชิ้นผลงาน
ผู้เรียนจาก
รายบุคคล
เพลงไทยสากล
นันทนาการ
ร้
อ
งเพลงไทยสากล
ระดับดีขึ้นไป
ไทยสากล
(Creativity –
4. บุคคลต้นแบบ 1.1 ทดสอบ
2. Creative
ประเภท ลูกทุ่ง
ประเภท
ลู
ก
ทุ
ง
่
2. สามารถขับ
ประเภท ลูกทุ่ง
based learning) (ปราชญ์)
ความรู้
Discussion การ
สตริง และ
สตริง และประกอบ 2. การเรียนรู้โดย
เล่นเครื่องดนตรี สตริง และ
1.2ทักษะ
สนทนาเพื่อ
ประกอบกิจกรรม ประกอบกิจกรรม ประกอบกิจกรรม กิจกรรม
ใช้โครงงานเป็น
ปฏิบัติในการขับ สร้างสรรค์
ได้ถูกต้องตาม
ได้อยู่ในระดับดี ได้ถูกต้องไม่น้อย
ฐาน (Project –
ร้องเพลง
จังหวะ
ขึ้นไป
กว่าร้อยละ 80
based learning)
1.3 ทักษะ
ท่วงทำนองและ
2.
สามารถขั
บ
1.
สามารถ
3.การเรี
ย
นรู
โ
้
ดย
ปฏิ
บัติในการเล่น
เนื้อร้อง
ออกแบบ และจัด ร้องเพลงไทย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ดนตรี
สากลประเภท
กิจกรรม
ฐาน (Case –
1.4 ทักษะใน
ลู
ก
ทุ
ง
่
สตริ
ง
และ
นันทนาการ
based learning)
การจัดกิจกรรม
ประกอบกิจกรรม
เหมาะสมกับ
4. การเรียนรู้เชิง
นันทนาการ
ได้
อ
ยู
ใ
่
นระดั
บ
ดี
ผู้เรียนและ
ประสบการณ์เป็น
1.5 ทักษะในการ
ขึ
น
้
ไป
รูปแบบกิจกรรม
ฐาน
รำวงในเพลง
มาตรฐาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

ได้อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป

สมรรถนะรองที่
17.2มีทักษะใน
การเล่นเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ

1.รู้และเข้าใจใน
ประเภทของเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ และ
เล่นเครื่องดนตรีที่
ใช้ในการจัด

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

(Experiential –
based learning)
5. การเรียนรู้
แบบประสม
ประสาน
(Blended
learning)

1. สามารถบอก
ประเภทและ
วิธีการเล่นของ
เครื่องดนตรีที่ใช้
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการได้

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

1. ประเภทของ
เครื่องดนตรีที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ
2. วิธีการเล่นเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการจัด

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น

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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง
1.7 ทักษะการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ
2. เครื่องมือ มี
ดังนี้
2.1
แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบ
ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือ
ผลงาน
1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้
1.2

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
กิจกรรม
นันทนาการ

สมรรถนะรองที่
17.3 รู้และเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ

1.รู้และเข้าใจ
ความหมาย
แนวคิด และ
สาระสำคัญของ
นันทนาการแนว
ใหม่ เทคนิคการ
จัดกิจกรรม
นันทนาการ ได้แก่
เทคนิคการเลือก
บทเพลงประกอบ
กิจกรรม เทคนิค
การออกแบบ
กิจกรรม และ
เทคนิคการเลือก
และนำไปใช้ ใน
การรวมบทเพลง
และกิจกรรม

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2. สามารถเล่น
เครื่องดนตรีที่ใช้
ในการจัด
กิจกรรม
นันทนาการได้ใน
ระดับดีขึ้นไป
1. สามารถ
อธิบาย
ความหมาย
แนวคิด และของ
นันทนาการแนว
ใหม่และเทคนิค
การจัดกิจกรรม
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมนันทนาการ ฐาน (Project –
แต่ละประเภท
based learning)

1. ความหมาย
แนวคิด และ
สาระสำคัญของ
นันทนาการแนวใหม่
2. เทคนิคการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
ได้แก่
2.1เทคนิคการ
เลือกบทเพลง
ประกอบกิจกรรม
2.2เทคนิคการ
ออกแบบกิจกรรม
2.3เทคนิคการ
นำไปใช้ในการรวม
บทเพลงและ
กิจกรรม

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะปฏิบัติใน
การเล่นดนตรี
1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ

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

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกบทเพลง
เหมาะสมกับ
กิจกรรม
1.3 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ
2. เครื่องมือ มี
ดังนี้

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะหลักที่
18. มีทักษะใน
การแสดง
นาฏศิลป์

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
18.1 รู้และเข้าใจ
ในท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1.รู้และเข้าใจในท่า
รำวงในเพลง
มาตรฐาน 10เพลง
ประกอบด้วย
- เพลงงามแสง
เดือน (ใช้ท่ารำ ท่า
สอดสร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้
ท่ารำ ท่าชักแป้ง
ผัดหน้า)
- เพลงรำซิมารำ
(ใช้ท่ารำ ท่ารำ
ส่าย)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. สามารถรำวง
ในเพลงมาตรฐาน
10 ท่า ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. สามารถ
ออกแบบและ
จัดการแสดงได้
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. สามารถบอก
ท่ารำวงในเพลง
มาตรฐานแต่ละ
ท่าได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ
80

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

1. เนื้อเพลงรำวง
มาตรฐาน 10 เพลง
2. ท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบด้วย
- เพลงงามแสงเดือน
(ใช้ท่ารำ ท่าสอด
สร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้
ท่ารำ ท่าชักแป้งผัด
หน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้
ท่ารำ ท่ารำส่าย)

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
2.1
แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบ
ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือ
ผลงาน
1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้ท่ารำวง
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกเพลงรำวง
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรำ
วง
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใช้ท่ารำท่า
สอดสร้อยมาลา
แปลง)
- เพลงดวงจันทร์
วันเพ็ญ (ใช้ทา่ รำ
ท่าแขกเต้าเข้ารัง
และท่าผาลาเพียง
ไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของ
ชาติ (ใช้ท่ารำ ท่า
รำยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสีห่ น้า และ
ท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา
และท่าจันทร์ทรง
กลด )
- เพลงยอดชายใจ
หาญ (ใช้ท่ารำ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
- เพลงคืนเดือนหงาย
(ใช้ท่ารำท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วัน
เพ็ญ (ใช้ท่ารำ ท่า
แขกเต้าเข้ารัง และ
ท่าผาลาเพียงไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของ
ชาติ (ใช้ท่ารำ ท่ารำ
ยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสีห่ น้า และท่า
ยูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา
และท่าจันทร์ทรง
กลด )
- เพลงยอดชายใจ
หาญ (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และท่าจ่อ
เพลิงกาฬ)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.5 ทักษะในการ
รำวงในเพลง
มาตรฐาน
1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง
1.7 ทักษะการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ
2. เครื่องมือ มี
ดังนี้
2.1
แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบ
ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือ
ผลงาน

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

ชะนีร่ายไม้ และท่า
จ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ (
เที่ยวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัด
จางนาง ฝ่ายชาย
ใช้ท่ารำจันทร์ทรง
กลด
เที่ยวที่สอง ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำท่าล่อ
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่า
รำท่าขอแก้ว )
สมรรถนะรองที่
18.2. มีทักษะใน
การปฏิบัตเิ พลงรำ
วงมาตรฐาน

1.ปฏิบัติการรำวง
ในเพลงมาตรฐาน
10 เพลง
ประกอบด้วย
- เพลงงามแสง
เดือน (ใช้ท่ารำ ท่า
สอดสร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้
ท่ารำ ท่าชักแป้ง
ผัดหน้า)

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้ท่ารำวง
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
เลือกเพลงรำวง
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการรำ
วง

- เพลงบูชานักรบ (
เที่ยวแรก ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำขัดจางนาง
ฝ่ายชายใช้ท่ารำ
จันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่า
ขอแก้ว )

1.สามารถรำวงใน
เพลงมาตรฐานทั้ง
10 เพลง ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

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

ท่ารำวงในเพลง
มาตรฐาน 10 เพลง
ประกอบด้วย
- เพลงงามแสงเดือน
(ใช้ท่ารำ ท่าสอด
สร้อยมาลา)
- เพลงชาวไทย (ใช้
ท่ารำ ท่าชักแป้งผัด
หน้า)
- เพลงรำซิมารำ (ใช้
ท่ารำ ท่ารำส่าย)

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

- เพลงรำซิมารำ
(ใช้ท่ารำ ท่ารำ
ส่าย)
- เพลงคืนเดือน
หงาย (ใช้ท่ารำท่า
สอดสร้อยมาลา
แปลง)
- เพลงดวงจันทร์
วันเพ็ญ (ใช้ท่ารำ
ท่าแขกเต้าเข้ารัง
และท่าผาลาเพียง
ไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของ
ชาติ (ใช้ท่ารำ ท่า
รำยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสีห่ น้า และ
ท่ายูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา
และท่าจันทร์ทรง
กลด )
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
- เพลงคืนเดือนหงาย
(ใช้ท่ารำท่าสอด
สร้อยมาลาแปลง)
- เพลงดวงจันทร์วัน
เพ็ญ (ใช้ท่ารำ ท่า
แขกเต้าเข้ารัง และ
ท่าผาลาเพียงไหล่ )
- เพลง ดอกไม้ของ
ชาติ (ใช้ท่ารำ ท่ารำ
ยั่ว)
- เพลงหญิงไทยใจ
งาม (ใช้ท่ารำท่า
พรหมสีห่ น้า และท่า
ยูงฟ้อนหาง)
- เพลงดวงจันทร์
ขวัญฟ้า (ใช้ท่ารำ
ท่าช้างประสานงา
และท่าจันทร์ทรง
กลด )
- เพลงยอดชายใจ
หาญ (ใช้ท่ารำชะนี
ร่ายไม้ และท่าจ่อ
เพลิงกาฬ)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ
1.5 ทักษะในการ
รำวงในเพลง
มาตรฐาน
1.6 ทักษะการ
จัดการแสดง
1.7 ทักษะการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะ
2. เครื่องมือ มี
ดังนี้
2.1
แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบ
ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
18.3 รู้และเข้าใจ
ในการจัดการ
แสดง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
- เพลงยอดชายใจ
หาญ (ใช้ท่ารำ
ชะนีร่ายไม้ และท่า
จ่อเพลิงกาฬ)
- เพลงบูชานักรบ (
เที่ยวแรก ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำขัด
จางนาง ฝ่ายชาย
ใช้ท่ารำจันทร์ทรง
กลด
เที่ยวที่สอง ฝ่าย
หญิงใช้ท่ารำท่าล่อ
แก้ว ฝ่ายชายใช้ท่า
รำท่าขอแก้ว )
1.รู้และเข้าใจ
หลักการแสดง
เบื้องต้นเรื่อง
องค์ประกอบการ
แสดงหลักการ
จัดการแสดง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
- เพลงบูชานักรบ (
เที่ยวแรก ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำขัดจางนาง
ฝ่ายชายใช้ท่ารำ
จันทร์ทรงกลด
เที่ยวที่สอง ฝ่ายหญิง
ใช้ท่ารำท่าล่อแก้ว
ฝ่ายชายใช้ท่ารำท่า
ขอแก้ว )

1.สามารถอธิบาย
หลักการแสดง
เบื้องต้นได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ
80

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

1. องค์ประกอบการ
แสดง
2. หลักการจัดการ
แสดง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)

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

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้หลักการ
แสดง
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
อธิบายและ
ปฏิบัติการแสดง

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
2. เครื่องมือ มี
ดังนี้
2.1
แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบ
ประเมิน
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน
1. ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
จาก
1.1 ทดสอบความรู้
หลักการแสดง
1.2 ทักษะปฏิบัติใน
การออกแบบการ
แสดง
2. เครื่องมือ มีดังนี้
2.1 แบบทดสอบ
หรือแบบประเมิน
ใบงาน
2.2 แบบประเมิน

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลักที่
19. มีทักษะการ
ใช้ประยุกต์ใช้
ศิลปะส่งเสริม
พัฒนาและการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สมรรถนะรองที่
18.4 มีทักษะใน
การจัดการแสดง

1.ออกแบบ
องค์ประกอบใน
การแสดง และ
จัดการแสดง

1.สามารถ
1. องค์ประกอบใน
ออกแบบและ
การแสดง
จัดการแสดงได้อยู่ 2. การจัดการแสดง
ในระดับดีขึ้นไป

สมรรถนะรองที่
19.1รู้และเข้าใจ
ในหลักทาง
สุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์

1.อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของ
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ หลัก
ทางสุนทรียศาสตร์
และสุนทรียภาพ
และวิภาควิจารณ์
ความงามใน
สุนทรียศาสตร์

1. สามารถ
อธิบายหลักการ
ทาง
สุนทรียศาสตร์ได้
อย่างน้อยร้อยละ
80
2. สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางสุนทรียภาพ
ได้อย่างน้อยร้อย
ละ 80
3. สามารถวิจารณ์
ความงามใน
สุนทรียศาสตร์ได้
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

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

1. ความหมายและ
ความสำคัญของ
สุนทรียศาสตร์และ
สุนทรียภาพ
2. หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์
3. หลักการทาง
สุนทรียภาพ
4. หลักการวิภาค
วิจารณ์ความงามใน
สุนทรียศาสตร์

2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

1. Internet
2. วีดิทัศน์
3. ชิ้นผลงาน
4. บุคคลต้นแบบ
(ปราชญ์)
1. การเรียนรู้
1. Internet
แบบสร้างสรรค์ 2. วีดิทัศน์
เป็นฐาน
3. ชิ้นผลงาน
(Creativity –
4. บุคคลต้นแบบ
based learning) (ปราชญ์)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
ทักษะปฏิบัติ
2.3 แบบประเมิน
ชิ้นงานหรือผลงาน

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
อธิบายความงาม
ทาง
สุนทรียศาสตร์
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณ์ความงาม
สุนทรียดนตรี

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
นันทนาการ

สมรรถนะรอง
ที1่ 9.2 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ
สมรรถนะย่อย
ที1่ 9.2.1 รู้และ
เข้าใจหลักการ
ทางทัศนธาตุ

1.องค์ประกอบ
ของทัศนธาตุ ที่
ประกอบด้วย จุด
เส้น รูปร่างและ
รูปทรง น้ำหนัก
อ่อน-แก่ สี บริเวณ
ที่ว่างและลักษณะ
ผิว

1.สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของ
ทัศนธาตุได้
ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 80

1. องค์ประกอบของ
ทัศนธาตุ
2. หลักการทางทัศน
ธาตุ

สมรรถนะย่อย
ที1่ 9.2.2
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
ทางทัศนธาตุ

1.สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ
โดยใช้หลักการทาง
ทัศนธาตุ

1.สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักทัศ
ธาตุได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการทาง
ทัศนธาตุ

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

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

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

1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตามหลัก
ทัศนธาตุ
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณ์งาน
สร้างสรรค์ตาม
หลักทัศนธาตุ
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศิลปะตาม
หลักทัศนธาตุ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตามหลัก
ดุลยภาพ
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณ์งาน
สร้างสรรค์ตาม
หลักดุลยภาพ
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศิลปะตาม
หลักดุลยภาพ
1. ประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจาก
1.1 ทดสอบ
ความรู้

สมรรถนะรอง
ที1่ 9.3 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์
สมรรถนะย่อย
ที่ 19.3.1 รู้และ
เข้าใจหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

1.องค์ประกอบ
ศิลป์ในด้าน
เอกภาพ (Unity)
ความสมดุลหรือ
ดุลยภาพ
(Balance) สัดส่วน
(Proportion)
จุดเด่น
(dominance)
จุดเด่นหรือจุด
สนใจ ความ
กลมกลืน
(harmony) และ
ความขัดแย้ง
(Contrast)

1.สามารถอธิบาย
องค์ประกอบ
ศิลป์ได้ถูกต้อง
อย่างน้อยร้อยละ
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1. องค์ประกอบศิลป์
ในด้าน เอกภาพ
2. องค์ประกอบศิลป์
ในด้าน ดุลยภาพ
3. องค์ประกอบศิลป์
ในด้านสัดส่วน
4. องค์ประกอบศิลป์
ในด้านจุดเด่น
5. องค์ประกอบศิลป์
ในด้านความ
กลมกลืน
6. องค์ประกอบศิลป์
ในด้านความขัดแย้ง

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

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

สมรรถนะย่อยที่
19.3.2
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

1.สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
ประเภทต่าง ๆ
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

1.สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการ
จัดองค์ประกอบ

1.แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงาน
โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์

1. การเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
(Creativity –
based learning)

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

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์

1. AAR การ
สะท้อนกลับ
รายบุคคล
2. Creative
Discussion การ
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ศิลป์ได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
2. การเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project –
based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1.2ทักษะ
ปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบ
1.3 ทักษะ
ปฏิบัติในการ
วิจารณ์งาน
สร้างสรรค์ตาม
หลักการจัดอง5
ประกอบ
1.4 ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ผลงานศิลปะตาม
หลักการจัด
องค์ประกอบ

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
สนทนาเพื่อ
สร้างสรรค์
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วิชา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0002324 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับ
ทีมภาคีเครือข่าย
วิธีการสะท้อน
แนวการจัด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิ
จ
กรรมการ
ตั
ว
บ่
ง
ชี
ข
้
อง
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรอง
สื่อและ/หรือ
วิธีการวัดและ
สมรรถนะหลัก
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
สมรรถนะหลัก และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะรอง
(ตามหลักการ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิ
บ
าย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ 1. บอกแนวคิด
1.สามารถอธิบาย 1. บอกแนวคิด 1. แนวคิด และ
1. การเรียนรู้
สื่อ
การวัดผล
1. AAR การ
20. อธิบาย
20.1. ศึกษา
และหลักการของ แนวคิด และ
และหลักการของ หลักการของ
แบบใช้ชุมชนเป็น 1. รูปภาพ
1. วัดผลจากการ สะท้อนกลับ
แนวคิด และ
แนวคิด และ
โครงการอัน
หลักการของ
โครงการอัน
โครงการอัน
ฐาน
โครงการอัน
บอกแนวคิดและ รายบุคคล
หลักการของ
หลักการของ
เนื่องมาจาก
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
(Community - เนื่องมาจาก
หลักการของ
2. Creative
โครงการอัน
โครงการอัน
พระราชดำริ
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
พระราชดำริ
based learning) พระราชดำริ
โครงการอัน
Discussion การ
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
2. บอกสถานที่ตั้ง พระราชดำริ
โดยระดับคะแนน
2. การเรียนรู้
2. วิดีโอโครงการ เนื่องมาจาก
สนทนาเพื่อ
พระราชดำริ
พระราชดำริ
ของโครงการอัน
โดยระดับคะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แบบร่วมมือ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สร้างสรรค์
เนื่องมาจาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป แปลว่า ดีมาก
(Cooperative
พระราชดำริ
2. วัดผลจากการ
พระราชดำริใน
แปลว่า ผ่าน
(Rubric score)
learning)
3. ใบความรู้ เรื่อง บอกสถานที่ตั้ง
(Rubric score) 2. บอกสถานที่ตั้ง
3. การเรียนรู้โดย โครงการอัน
พื้นที่ หรือพี้นที่
ของโครงการอัน
ของโครงการอั
น
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เนื่องมาจาก
ใกล้เคียงได้
เนื่องมาจาก
เนื่องมาจาก
3. สืบค้นข้อมูล
(Problem พระราชดำริ
พระราชดำริใน
พระราชดำริ
ใ
น
ต่าง ๆ จากตำรา
based learning)
พื้นที่ หรือพื้นที่
พื้นที่ หรือพื้นที่
งานวิจัย เครื่องมือ
แหล่งเรียนรู้
ใกล้เคียงได้
ใกล้เคียงได้อย่าง
แหล่งเรียนรู้ และ
1. โครงการอัน
3. วัดผลจากการ
น้อย 1โครงการ
การลงพื้นที่ชุมชน
เนื่องมาจาก
สืบค้นข้อมูลต่าง
3. สืบค้นข้อมูล
ได้อย่าง
พระราชดำริใน
ๆ จากตำรา
ต่าง ๆ จากตำรา
หลากหลาย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

งานวิจัย
เครื่องมือ แหล่ง
เรียนรู้ และการ
ลงพื้นที่ชุมชนได้
อย่างหลากหลาย
อย่างน้อย 2
แหล่งข้อมูล

สมรรถนะรอง
ที2่ 0.2. อธิบาย
แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. อธิบายแนวคิด
และหลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริได้
2. บอก และ
อธิบายผลที่เกิดขึ้น
จากการตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. อธิบายแนวคิด
และหลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริได้
อย่างน้อย 1
โครงการ
2. บอก และ
อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจากการตั้ง
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริใน

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง

1.แนวคิด และ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
2. ผลที่เกิดขึ้นจาก
การตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1. การเรียนรู้
แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
(Community based learning)
2. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
3. การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

งานวิจัย
เครื่องมือ แหล่ง
เรียนรู้ และการ
ลงพื้นที่ชุมชนได้
อย่างหลากหลาย
การประเมินผล
ประเมินโดย
แบ่งเป็น 10
ระดับ A, B+, B,
C+, C, D+, D, E,
W และ I
สื่อ
การวัดผล
1. รูปภาพ
1. วัดผลจากการ
โครงการอัน
บอกแนวคิดและ
เนื่องมาจาก
หลักการของ
พระราชดำริ
โครงการอัน
2. วิดีโอโครงการ เนื่องมาจาก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
พระราชดำริ
2. วัดผลจากการ
3. ใบความรู้ เรื่อง บอกผลที่เกิดจาก
โครงการอัน
การตั้งโครงการ
เนื่องมาจาก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
พระราชดำริใน
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียงได้อย่าง
น้อย 1 โครงการ

สมรรถนะหลักที่
21. ประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
ในชีวิตประจำวัน
ได้

สมรรถนะรองที่
21.1 ศึกษา
หลักการทรงงาน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน

1.อธิบายหลักการ
ทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการพัฒนา
แบบยั่งยืนได้
2.เชื่อมโยง
หลักการทรงงาน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
ได้
3.สืบค้นตัวอย่าง
การดำเนินชีวิต
ตามหลักการทรง
งาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และแนวคิดการ

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

1. โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียง
1.ประยุกต์ใช้
1. อธิบาย
1. หลักการ
1. การเรียนรู้
สื่อ
หลักการทรงงาน หลักการทรงงาน ทรงงาน
แบบใช้ชุมชนเป็น 1. ใบความรู้ เรื่อง
หลักปรัชญา
หลักปรัชญา
2. หลักปรัชญา
ฐาน
หลักการทรงงาน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
(Community - หลักปรัชญา
พอเพียง และ
พอเพียง และ
3. แนวคิดการพัฒนา based learning) เศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดการ
แนวคิดการ
แบบยั่งยืน
2. การเรียนรู้
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน พัฒนาแบบยั่งยืน
แบบร่วมมือ
พัฒนาแบบยั่งยืน
ในชีวิตประจำวัน ได้ระดับคะแนน
(Cooperative
2.
ได้อย่างน้อย 1
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
learning)
เรื่อง
แปลว่า ดีมาก
3. การเรียนรู้โดย
(Rubric score)
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. เชื่อมโยง
(Problem หลักการทรงงาน
based learning)
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
แนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน

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

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียงได้

การวัดผล
1. วัดผลจากการ
บอกแนวคิดและ
หลักการของ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
2. วัดผลจากการ
บอกสถานที่ตั้ง
ของโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
พื้นที่ หรือพื้นที่
ใกล้เคียงได้

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
พัฒนาแบบยั่งยืน
และนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ได้อย่างน้อย 2
ประเด็นขึ้นไป

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ English for Professional Purposes
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0001106 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โ ดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำที่
ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุด ประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
แนวการจัด
วิธีการสะท้อน
เนื้อหา
กิ
จ
กรรมการ
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
ตัวบ่งชี้ของ
(เขียนเป็นข้อๆ
คำอธิบาย
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สื่อและ/หรือ
วิธีการวัดและ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก และย่
(ตามหลักการ
สมรรถนะ
อย (ถ้ามี) สมรรถนะรอง
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อและ
และเกณฑ์
หรือย่อย
ประเมินผล
คำอธิ
บ
าย
(รายละเอี
ย
ด
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
สะท้อนผลและ
ด้านท้าย
พอสังเขป)
พัฒนา)
ตาราง)**
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
1. understand 1. ผ่านการ
1. รู้และเลือกใช้ ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ Workbook/text 1. การ
1.กำกับติดตาม
23ทักษะการฟัง 23.1 overall
extended
ประเมินทักษะ คำศัพท์ตาม
Lecture
ในชั้นเรียน ร้อย book
ประเมินผลจาก การพัฒนา
listening
speech and
การฟังร้อยละ
ระดับ B2 อ้างอิง complex lines of
ละ 70
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกปฎิบัติ/ สมรรถนะด้าน
comprehension lectures and
80
ตามกรอบ CEFR argument
แสดงบทบาท
Online
แบบทดสอบ
ภาษาเพื่อการ
สมรรถนะย่อยที่ follow even
โดยประมาณ
TV news
สมมติ
Educational
2. การ
2. ผ่านการ
สื่อสารด้วย
23.1.1 สามารถ complex lines ประเมิน
3,350-3,740 คำ Film
อภิปราย
Apps.
ประเมินผลจาก โปรแกรม/
เข้าใจประเด็น
of argument
Vocabulary
ฝึกปฏิบัติกับ
แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม 2. ผ่านการ
Social
สำคัญจากการพูด provided the
ประเมินทักษะ Collocation
สถานการณ์จริง
RU-Test
เกณฑ์ของ
network
ที่ซับซ้อนในหัวข้อ topic is
ปฏิบัติ
Colloquial language การเรียนรู้
3. CEFR Self- 2.ในกรณีที่ไม่
มหาวิทยาลัย
ที่เป็นรูปธรรม
reasonably
ด้านภาษาร้อย Functions/notions
สถานการณ์เป็น
assessment
3.ผ่าน
ผ่านการประเมิน
และนามธรรมซึ่ง familiar.
ละ 80
-Describing
ฐาน (Situation
checklist
แบบทดสอบ
ความสมรรถนะ
ใช้ภาษามาตรฐาน
3. ผ่านการ
experiences
– based
4. RU
จะมีการให้
ในระดับความเร็ว 2. understand ภาษาอังกฤษ
most
TV
news
ประเมิ
น
-Describing
feelings
learning)
Language
เพื
อ
่
การสื
อ
่
สาร
คำปรึกษาและ
ปกติ
and current
การเรียนรู้แบบ
passport
RU-Test ร้อยละ ผลสัมฤทธิ์ตาม and emotions
ศึกษาเพิ่มเติม
-Describing hopes and ร่วมมือ
5. การประเมิน
affairs
เกณฑ์ของ
80
4.
ผ่
า
นการเข้
า
plans
เพื่อนเชิงบวก
programs.
มหาวิทยาลัย
(Cooperative
ร่วมค่ายพัฒนา
learning)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
3.understand
the majority of
films in
standard
dialect.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (
Boot camp)

4. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Giving precise
การเรียนรู้แบบ
information
ประสมประสาน
-Expressing abstract
(Blended
ideas
learning)
-Expressing certainty, การเรียนรู้ด้วย
probability, doubt
ตนเองผ่านระบบ
-Generalizing and
ออนไลน์ ร้อยละ
qualifying
30
Functions/notions
-Synthesizing
-Evaluating and
glossing information
-Speculating
-Expressing opinions
-Expressing
agreement/
disagreement
-Expressing reaction
-Critiquing and
reviewing
-Developing an
argument in
academic discourse
style

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
Discourse Functions
-Checking
understanding
-Managing interaction
(interrupting, changing
topic, resuming or
continuing)
-Taking the initiative
in interaction
Control and
delegation at start
-Keeping interaction
participants on topic
Taking initiative in
non-control situation
-Encouraging and
inviting another
speaker to continue /
come in.
-Invitation in one-toone interaction
-Invitation in one-toone interaction

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
24ทักษะการพูด 24.1 Spoken
Interaction
สมรรถนะย่อยที่
24.1.1 สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าของภาษา
อย่างราบรื่นและ
เป็นธรรมชาติและ
มีส่วนร่วมอย่าง
มากในการ
อภิปรายในบริบท
ที่คุ้นเคย

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

1. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การพูดร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80
4. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B2 อ้างอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ
3,350-3,740 คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษา
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
4. ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Invitation in group
interaction
-Interacting
informally, reacting,
expressing interest,
sympathy, surprise
ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
-interaction with
ในชั้นเรียน ร้อย
native speakers
ละ 70
-discussion
แสดงบทบาท
explanation/argument สมมติ
อภิปราย
Vocabulary
ฝึกปฏิบัติกับ
-Contrasting opinions สถานการณ์จริง
-Summarizing
การเรียนรู้
exponents สถานการณ์เป็น
Collocation
ฐาน (Situation
-Colloquial language – based
Functions/notions
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
and sustaining
views.
Spoken
Production

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
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80
5. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**

-Describing
experiences
-Describing feelings
and emotions
-Describing hopes and
plans
-Giving precise
information
-Expressing abstract
ideas
-Expressing certainty,
probability, doubt
-Generalizing and
qualifying
-Synthesizing,
evaluating, glossing
information

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Speculating
-Expressing opinions
-Expressing
agreement/
disagreement
-Expressing reaction
-Critiquing and
reviewing
-Developing an
argument in
academic discourse
style
โครงสร้างไวยากรณ์
-Linkers: sequential –
past time
-Connecting words
expressing cause and
effect, contrast etc.
-Linkers: although, in
spite of, despite
-Discourse markers to
structure formal
speech

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
25ทักษะการ 25.1 overall
อ่าน
reading
comprehension
สมรรถนะย่อยที่
25.1.1สามารถ
อ่านแบบพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง
มาก เลือกใช้
พจนานุกรมและ
แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ
เมื่อจำเป็น

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
การอ่านร้อยละ
80
2. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80

1. รู้และเลือกใช้
คำศัพท์ตาม
ระดับ B2 อ้างอิง
ตามกรอบ CEFR
โดยประมาณ
3,350-3,740 คำ
2. ผ่านการ
ประเมินทักษะ
ปฏิบัติด้านภาษา
ร้อยละ 80
3. ผ่านการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
-Modals: can’t have,
needn’t have
-Articles with abstract
nouns
-Adjectives and
adverbs
-Attitudinal adverbs
-Collocation of
intensifiers
ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
-Specialized articles ในชั้นเรียน ร้อย
outside his or her
ละ 70
field
แสดงบทบาท
-news items
สมมติ
-articles and reports อภิปราย
on a wide range of
ฝึกปฏิบัติกับ
professional topics
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

1. การ
ประเมินผลจาก
การฝึกปฏิบัติ/
แบบทดสอบ
2. การ
ประเมินผลจาก
แบบทดสอบ
RU-Test
3. CEFR Selfassessment
checklist
4. RU
Language
passport

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

3. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

4.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80
5. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่
1.can write
1. ผ่านการ
1. รู้และเลือกใช้
26ทักษะการ 26.1 Written
ประเมินทักษะ คำศัพท์ตาม
letters
เขียน
Production
highlighting the การเขียนร้อยละ ระดับ B2 อ้างอิง
สมรรถนะย่อยที่ personal
80
ตามกรอบ CEFR
26.1.1 สามารถ
โดยประมาณ
significance of 2. ผ่านการ
เขียนงานขนาดยาว events and
ประเมิน
3,350-3,740 คำ
เกี่ยวกับประเด็นที่ experiences.
ผลสัมฤทธิ์ตาม 2. ผ่านการ
กำลังได้รับความ 2. can write
เกณฑ์ของ
ประเมินทักษะ
สนใจ แม้ว่าอาจ clear, detailed มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติด้านภาษา
บรรยายแนวที่
ร้อยละ 80
text on a wide 3. ผ่าน
ซับซ้อนในรูปแบบ range of
แบบทดสอบ
3. ผ่านการ
ที่ง่ายเกินกว่าที่เป็น subjects
ภาษาอังกฤษ
ประเมิน
จริงและสามารถ related to my เพื่อการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ตาม
แก้ไขข้อผิดพลาด interests.
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
(Cooperative
learning)
การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30
ขอบเขตเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้
-Essay or reports on ในชั้นเรียน ร้อย
subjects related to
ละ 70
interest
แสดงบทบาท
-letters highlighting
สมมติ
the personal
อภิปราย
significance of events ฝึกปฏิบัติกับ
and experiences
สถานการณ์จริง
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

Workbook/text
book
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
Educational
Apps.

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

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

1.กำกับติดตาม
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วย
โปรแกรม/
Social
network
2.ในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมิน
ความสมรรถนะ
จะมีการให้
คำปรึกษาและ
ศึกษาเพิ่มเติม
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)
ของตนเองใน
ระหว่างเขียนงาน
ดังกล่าวได้

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
3. write an
essay or report,
passing on
information or
giving reasons
in support of or
against a
particular point
of view.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

RU-Test ร้อยละ
80
3. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
4.ผ่าน
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
RU-Test ร้อยละ
80
5. ผ่านการเข้า
ร่วมค่ายพัฒนา
สมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ

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

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อและ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียด
ด้านท้าย
พอสังเขป)
ตาราง)**
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
การเรียนรู้แบบ
ประสมประสาน
(Blended
learning)
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ
30

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
5. การประเมิน
เพื่อนเชิงบวก

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0001203 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่างๆ ระดับของ
ภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่างๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด
อ่าน และเขียน
Use Thai language to communicate properly according to the situation. Analyze and summarize the main points of the story that being heard.
Use critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in various language levels. Using tones of
voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various types of works
according to the principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing.
วิธีการสะท้อน
แนวการจัด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการ
ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรอง
สื
อ
่
และ/หรื
อ
วิ
ธ
ก
ี
ารวั
ด
และ
สมรรถนะหลั
ก
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
สมรรถนะหลัก และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะรอง
(ตามหลักการ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิบาย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
1. สามารถใช้
1.1 สรุปประเด็น หลักการจับ
1. ใช้ภาษาไทย 1. สรุปประเด็น 1.หลักการจับ
1.แบ่งกลุ่มโดยใช้ 1. Internet
1. ประเมิน
1. นักศึกษา
ภาษาไทยในการ หลักจากเรื่องที่ฟัง ประเด็นจากการ ในการสื่อสาร
จากเรื่องที่ฟัง
ประเด็นจากการฟัง วิธีการเรียนรู้แบบ 2.กรณีตัวอย่าง
ชิ้นงานที่ได้จาก ร่วมกันสะท้อน
สื่อสาร
ด้
ว
ยทั
ก
ษะการฟั
ง
ดูอย่างมี
ฟัง การดูอย่างมี
อย่างมี
2.การฟังอย่างมี
ร่วมแรงร่วมใจ
การฟัง พูด อ่าน คิดจากการ
พู
ด
อ่
า
น
และ
วิจารณญาณ
วิจารณญาณ
วิจารณญาณได้ วิจารณญาณ
(Collaborative
และเขียนได้อยู่ใน นำเสนอข้อมูล
มารยาทในการฟัง เขียน ได้อยู่ใน
อยู่ในระดับดีขึ้น 3.มารยาทในการฟัง learning)ใช้วิจัย
ระดับดีขึ้นไป
ทั้งภายในกลุ่ม
ระดับดีขึ้นไป
ไป อย่างน้อย 1 4.หลักการพูดสื่อสาร เป็นฐาน
2. ประเมินทักษะ และหน้าชั้นเรียน
เรื่อง
5. ระดับของภาษา (Researchการ ฟัง พูด อ่าน 2. อาจารย์
2. มีมารยาทใน 6. การใช้น้ำเสียงใน based learning)
เขียน และ
สะท้อนผลการ
การฟังอยู่ใน
การพูดสื่อสาร
สืบค้น หลักการ
มารยาทในการ นำเสนอทั้ง
ระดับดีขึ้นไป
7. การพูดสื่อสารใน จับใจความ การ
ฟัง พูด อ่าน และ ระหว่างการทำ
โอกาสต่างๆ
พูดสื่อสาร การ
เขียนได้อยู่ใน
กิจกรรมกลุ่ม
8. มารยาทในการพูด อ่านออกเสียง
ระดับดีขึ้นไป
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
9. หลักการอ่านออก
เสียงตามอักขรวิธี
10. หลักการอ่านจับ
ใจความ
11. หลักการอ่าน
งานเขียนประเภท
ต่างๆ
12. มารยาทในการ
อ่าน
13. งานเขียน
ประเภทต่างๆ
14. หลักการเขียน
เพื่อการสื่อสาร
15. มารยาทในการ
เขียน
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การอ่านจับ
ใจความ หลักการ
เขียน มารยาทใน
การฟัง พูด อ่าน
เขียน และสรุป
โดยใช้แผนภาพ
2. ใช้การเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน (Case –
based learning)
การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning) การ
เรียนรูเ้ ชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน
(Experiential –
based learning)
ใช้การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
และนำเสนองาน
เป็นระยะ

3. ประเมินการ
นำเสนอผลงาน
และการร่วม
สะท้อนคิดภายใน
กลุ่มได้อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
ในการสรุป
ประเด็นจากเรื่อง
ที่ฟังอย่างมี
วิจารณญาณการ
ใช้น้ำเสียงในการ
พูดสื่อสาร การ
พูดสื่อสารใน
โอกาสต่างๆการ
อ่านจับใจความ
การเขียนประเภท
ต่างๆ และ
มารยาทในการฟัง
พูด อ่าน และ
เขียน
5. ใช้
กระบวนการกลุ่ม
และการสะท้อน
คิดในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา การคิดเชิงเหตุผล
รหัส คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
0003208 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิ งภาษา เชิงสัญลักษณ์
และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน
โลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
วิธีการสะท้อน
แนวการจัด
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
กิ
จ
กรรมการ
ตั
ว
บ่
ง
ชี
ข
้
อง
คำอธิบาย
(เขียนเป็นข้อๆ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรอง
สื่อและ/หรือ
วิธีการวัดและ
สมรรถนะหลัก
เรี
ย
นรู
เ
้
พื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
สมรรถนะหลัก และย่อย (ถ้ามี)
สมรรถนะรอง
(ตามหลักการ
หรือย่อยและ ประกอบด้วยหัวข้อ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
และเกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
ประเมินผล
และคำอธิ
บ
าย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนา)
สมรรถนะหลักที่ 6.1 สามารถ
1. แสดงวิธีการ
1.รู้และเข้าใจ
1.รู้และเข้าใจ
1. ลำดับขั้นการ
1. การเรียนรู้โดย 1. วีดิทัศน์
1. ประเมินผล
- ให้ผู้เรียน
6. สามารถ
ดำเนินการด้าน
คำนวณตามลำดับ ลำดับขั้นการ
ลำดับขั้นการ
ดำเนินการตัวเลข
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สถานการณ์
การเรียนรู้ของ
สะท้อนผล
ดำเนินการด้าน ตัวเลข
ขั้นการดำเนินการ ดำเนินการตัวเลข ดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ และ (Problem ข่าวสาร
ผู้เรียนจาก
ภายในกลุ่ม หรือ
ตัวเลข การให้ 6.2 สามารถให้
ตัวเลข สัดส่วน
สัดส่วน ร้อยละ สัดส่วน ร้อยละ คิดแก้โจทย์ปญ
ั หา
based learning) 2. คลังข้อสอบ
1.1การมีส่วนร่วม สะท้อนผลงาน
เหตุผล การ
เหตุผล กำหนด
ร้อยละ และคิดแก้ และคิดแก้โจทย์ และคิดแก้โจทย์ 2.การให้เหตุผล
2. การเรียนรู้โดย บรรจุภาค ก
ในการทำ
ของผู้เรียนคนอื่น
แก้ปัญหาและ เงื่อนไขเชิง
โจทย์ปัญหา
ปัญหาได้มากกว่า ปัญหาได้มากกว่า เงื่อนไขเชิงภาษา
การระดมสมอง 3. ข้อมูลที่
กิจกรรมกลุ่ม
ในการศึกษา
เกี
ย
่
วข้
อ
งใน
รู้เท่าทันการ
สัญลักษณ์และ
2. ให้เหตุผลเงื่อนไข ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
สัญลักษณ์และ แบบ (Brand
1.2 ชิ้นงาน
ค้นคว้า การ
อินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนแปลง
ภาษา
เชิงภาษา
2.รู้และเข้าใจการ 2.รู้และเข้าใจการ รูป
storming)
1.3 สอบ
ปัญหา การ
6.3 สามารถ
สัญลักษณ์และ
ให้เหตุผลเงื่อนไข ให้เหตุผลเงื่อนไข
นำเสนอ
แก้ปัญหาเชิง
แบบรูปในการ
เชิงภาษา
เชิงภาษา
และร่วมกัน
ซับซ้อน
อธิบาย
สัญลักษณ์และ
สัญลักษณ์และ
หาแนวทาง
6.4 รู้เท่าทันการ ปรากฏการณ์ที่
แบบรูปได้
แบบรูปได้มากกว่า
การแก้ปัญหา
เปลี่ยนแปลงของ เกิดขึ้นใน
มากกว่าร้อยละ ร้อยละ 80
ในชั้นเรียน
โลก
ชีวิตประจำวันได้ 80
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

แนวการจัด
เนื้อหา
กิจกรรมการ
(เขียนเป็นข้อๆ
เรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วยหัวข้อ
สมรรถนะ
และคำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

3. วิเคราะห์ยุทธวิธี
การแก้ปัญหาและ
สามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสม

3. รู้และเข้าใจ
ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหาและ
สามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี

3. รู้และเข้าใจ
ยุทธวิธีการ
แก้ปัญหาและ
สามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ใน
ระดับดี

3. การแก้ปัญหา
ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
และสามารถเลือกใช้
ยุทธวิธีได้อย่าง
เหมาะสม

3. การเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
(Enquiry-based
learning)

4. วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน และ
สามารถตัดสินใจ
บนพื้นฐานของ
ข้อมูลได้

4.รู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายได้ อยู่ใน
ระดับดี

4.รู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถ
วิเคราะห์และ
อธิบายได้ อยู่ใน
ระดับดี

4.รู้เท่าทันข้อมูล
ข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน สามารถ
วิเคราะห์และอธิบาย
ได้

4. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- ผู้สอนสะท้อน
ผลผู้เรียนใน
การศึกษาค้นคว้า
การตรวจชิ้นงาน
การมีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
การนำเสนอ

5. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
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4. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้านการสอน

2. ความสามารถด้านวิชาการ

3. ด้านคุณธรรม
4. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่ อให้น ั กเรีย นเกิด การเรีย นรู ้ ทั น
เหตุ ก ารณ์ ท ั น การเปลี ่ ย นแปลงของสั ง คมสามารถใช้
คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
กั บ การเรี ย นการสอนได้ ม ี ท ั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมี ความสนใจใฝ่ร ู้ใฝ่เ รี ย น
เข้าใจธรรมชาติของนักเรีย นซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของ
การสอนจนสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะและ
มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของวิชา
ชีววิทยา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูรวมทั้งมีความสามารถ
ในการวิ จ ั ย การวั ด และการประเมิ น ผลการผลิ ต สื ่ อ และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิเคราะห์หลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรและนำความรู้ไปบูรณาการกับการสอนวิชา
อื่น ๆ ได้
นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้หลักธรรมในการดำเนิน
ชีวิตมีความอดทน อดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม
มี ทั ก ษะทางสั ง คมทำให้ น ั ก ศึ ก ษามี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้
เป็นคนดีมีน้ำใจ/เอื้ออาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่รู้ ใฝ่ก้าวหน้า
รับฟังความคิด เห็น ของนั ก เรีย นเสมอต้น เสมอปลายมี จิ ต
สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ แ ต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
5.1 คุณธรรม จริยธรรม
5.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครูและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของ
สังคมและประเทศชาติ
5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning:
WIL)
5) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture )
7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic
Approach)
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
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5) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.2 ความรู้
5.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎีด้านวิชาชีพครู อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง สามารถ
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา อันได้แก่
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา พฤษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา
สัตววิทยา นิเวศวิทยา วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเที่ยบเท่านานาชาติ
สามารถติดตามและรู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กับเทคโนโลยีและศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรีย นรู้โดยให้เรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจั ดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถ
บูรณาการข้ามศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถทำ
วิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียน
4) ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์
5.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การจัดการเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎี ส รรสร้ างนิ ย ม (Constructivism) โดยให้ผ ู้เรีย น
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
5) การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ด ิ จ ิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
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8) การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
10) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
11) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning )
12) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้
4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 ทักษะทางปัญญา
5.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิด ค้น หา วิเคราะห์ข้อเท็จ จริง และประเมิน ข้ อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ย นแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม
4) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชน
5.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
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6) การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development)
8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning)
9) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning)
11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method )
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
5.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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)
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6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง(Collaborative learning)
7) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.5.1 การเรียนรู้ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตั วเลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ (data and information)
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วแ ละ
ถูกต้อง
2) สามารถสื่อสารกับ ผู้เรีย น บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ
หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์
2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูร ณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
4) การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (Work-Integrated
Learning: WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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5.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
5.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรี ยน
เป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
2) สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้ องกับ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา
4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
5) นำทักษะศตวรรษ ที่ 21 มาใช้ในการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง
และสังคม เช่น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) ทักษะการรู้เรื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวิต
(Life Skills) เป็นต้น และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated
learning: WIL)
2) การออกแบบการจัดการเรีย นรู้โ ดยบูร ณาการความรู้ในเนื้อหาวิช าเฉพาะผนวก
วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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4) การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการปฏิ บ ั ต ิ ง านจริ ง ในสถานศึ ก ษา (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. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรีย นรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจาย ความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
1

1001801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1003801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
1004801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
1004491 คุรุนิพนธ์
1011101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
1012202 การบริหารการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1021201 การพัฒนาหลักสูตร
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้

1 2 3 4 5

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
วิธีวิทยาการจัดการ
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
เรียนรู้
และความ สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

2

⚫

3

ความรู้

4

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
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⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป
1

1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
1042101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1043101 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
1051201 จิตวิทยาสำหรับครู

2

3

ความรู้

4

1 2 3 4 5

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫



⚫

⚫



⚫



⚫





⚫
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
วิธีวิทยาการจัดการ
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล ตัวเลข การ
เรียนรู้
และความ สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

⚫



⚫



⚫

⚫





⚫





⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

⚫
⚫



⚫



⚫

⚫



⚫



⚫
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
หมวดวิชาเอก

คุณธรรม จริยธรรม

1
หลักชีววิทยา
เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
พฤกษศาสตร์
สัตววิทยา
จุลชีววิทยา
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

2

3

4

ความรู้

1




⚫



⚫



⚫



2

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫





⚫

⚫



⚫



⚫
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⚫

1



⚫

3

1

5

⚫



2

ทักษะทางปัญญา

4

⚫

3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
1 2 3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

⚫



2

3

4

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫





⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

4

5

⚫

⚫




⚫

3

⚫





2

⚫



⚫

1

⚫

⚫

⚫

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

⚫

⚫

⚫

⚫
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รายวิชา
หมวดวิชาเอก

คุณธรรม จริยธรรม

1
นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชีวสถิติ
การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
ไมโครเทคนิค
กีฏวิทยา
วิวัฒนาการ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น
ราวิทยา
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2

3

4

ความรู้

1

⚫
⚫





⚫

2

3

4

⚫





5

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫



⚫
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⚫
⚫





⚫

⚫

⚫




⚫

⚫



⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫



⚫



⚫

⚫



5


⚫

⚫
⚫

⚫

⚫



4

⚫



⚫

3

⚫



⚫

2







1

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้



⚫



⚫
⚫

⚫

⚫

⚫





⚫



4





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3
⚫

⚫





2

⚫

⚫



⚫

1





⚫

1

⚫

⚫

3

ทักษะทางปัญญา

⚫



2

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
1 2 3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

⚫
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รายวิชา
หมวดวิชาเอก

คุณธรรม จริยธรรม

1
สะเต็มศึกษา
พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
ชีววิทยาของพืชสมุนไพร
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ
ปรสิตวิทยา
พฤติกรรมสัตว์
จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2


3

4

2



⚫

3

4


⚫

3

⚫

⚫

⚫

5

1

1

⚫

⚫

⚫



2

ทักษะทางปัญญา

ความรู้

1

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
1 2 3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2

3

4





⚫

⚫

⚫

⚫

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1
⚫



⚫









⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫







⚫



⚫





⚫

⚫

⚫



⚫
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⚫



⚫

4

5
⚫

⚫

⚫

⚫

3

⚫





2
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ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา (PLO)
1

2

3

4

1. มีความรู้ และเป็นผู้ใฝ่รู้ ในเนื้อหาวิชาชีววิทยา
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และทักษะใน
การปฏิบัติงาน
2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู ⚫ ⚫
อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู ตลอดจนมีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
3. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสืบค้นข้อมูล สำหรับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ได้
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ความรู้

1

2

3

4

5

⚫ ⚫

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

4

2

3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
1 2 3

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫ ⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫ ⚫

158

5

มคอ.2 มรรพ.

ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา (PLO)
1

4. มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของ
ตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจน
สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการก้าวเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางาน
และพัฒนาชุมชน
6. วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง

2

3

4

ความรู้

1

2

3

⚫

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

4

⚫

⚫
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⚫

2

3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
1 2 3

⚫ ⚫ ⚫

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

1

2

3

4

⚫

⚫

5

⚫

⚫

⚫

159

มคอ.2 มรรพ.

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี หมวดวิชาชีพครู
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

รักและศรัทธาในความเป็นครู

ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้

ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

-

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลักที่ 1
สมรรถนะรองที่ 1.2
มีความรู้และประสบการณ์ ประยุกต์ใช้จิตวิทยา
วิชาชีพ
พัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยา
ให้คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
สมรรถนะรองที่ 1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 1.5

สมรรถนะหลักที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่ 1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา หลักสูตร
ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 1.4
ใช้ความรู้
การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที1่ .6
ออกแบบ ดำเนินการ
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สมรรถนะรอง

สมรรถนะหลักที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.4
ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน

สมรรถนะหลักที่ 3
มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม
และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
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สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู

สมรรถนะหลักที่3
มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้

สามารถใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
การศึกษา
สมรรถนะรองที่ 2.1
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2
ประพฤติตนแบบอย่างที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.5
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สมรรถนะรองที่ 3.1
พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 3.5
วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

สมรรถนะหลักที่2
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ครู

สมรรถนะหลักที่ 3
มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 2.3
ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5
พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สมรรถนะรองที3่ .2
วางแผนและจัดการ
เรียนรู้ทสี่ ามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร
สมรรถนะรองที่3.4
จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขใน
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สมรรถนะหลักที่4
มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนให้คุณลักษะที่พึง
ประสงค์
สมรรถนะรองที่ 5.1
ประพฤติ ปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
1. คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นครู
2. ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร

เทอมที่ 2
1. การพัฒนา
หลักสูตร
2. จิตวิทยาสำหรับ
ครู

สมรรถนะหลักที่4
มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน

การเรียนโดยตระหนักถึง
สุขภาวะของผูเ้ รียน
สมรรถนะรองที่ 4.2
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพของ
ผู้เรียน

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
1. วิทยาการการ
จัดการเรียนรู้
2. การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

เทอมที่ 2
1. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้
2. การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
1. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้

เทอมที่ 2
-

รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
-

เทอมที่ 2
1. คุรุนิพนธ์
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วิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1011101

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม

3(2-2-5)

จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมาย
สำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิด
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
(เขียนเป็นข้อๆ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
รองหรือย่อยและเกณฑ์ ประกอบด้วยหัวข้อ
และย่อย (ถ้ามี)
การผ่าน
และคำอธิบาย
พอสังเขป)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ 1 สามารถอธิบาย
1. มีความรักและ 1. แสดงความรัก ความ • คุณธรรม จริยธรรมที่
ที่ 2
2.1
ความสำคัญเกี่ยวกับ หวังดีต่อศิษย์
เมตตา กรุณาต่อศิษย์
ส่งเสริมจิตวิญญาณ
สามารถปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนา
จิตวิญญาณความ
2. ประพฤติตนเป็น 2.มุ่งมั่นและพยายาม
ความเป็นครู
เป็นครูการเสริมสร้าง ผู้เสียสละและอุทิศ ช่วยเหลือศิษย์ให้ประสบ • จรรยาบรรณวิชาชีพ
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
จิตวิญญาณความ
ตนเพื่อประโยชน์
ความสำเร็จในการเรียน
ครู
เป็นครูและการ
เป็นครู
สูงสุดของผู้เรียน
และเป็นคนดี
แสดงออกหรือ
ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

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

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
1.จิตปัญญาศึกษา
2. ฝึกปฏิบัติ ผ่าน
กระบวนการชี้แนะ
และเป็นพี่เลี้ยง
3. วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
- สื่อบุคคล
(บุคคลตัวอย่าง
ครูต้นแบบที่มี
จิตวิญญาณ
ความเป็นครู
และ

1.ประเมิน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
- รายงาน

จากการ

ความก้าวหน้า

ปฏิบัติ
กิจกรรม

รายบุคคลในแต่ละ
ครั้งที่จัดกิจกรรม

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

การเรียนการ ด้วยการพูดคุย
สอน

บันทึกแจ้งผลการ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.2
ประพฤติตน
แบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่
2.5
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
พฤติกรรมที่แสดง
การมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ที่มตี ่อ
วิชาชีพครู
2. สามารถอธิบาย
ความสำคัญของการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการเป็น
แบบอย่างที่ดี

3. ประพฤติตนเป็น
ผู้มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริตมีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
4. ประพฤติตนเป็น
ผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน
3. ยินดีและเต็มใจให้
คำปรึกษา แนะนำศิษย์
ทุกเวลา
4. แสดงความรักศิษย์ทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันและ
ไม่แสดงความรังเกียจกีด
กัน ในความแตกต่างทาง
เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความพิการ
5. ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและออกแบบ
วิธีการปลูกฝัง แสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมได้
6. ศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาทีต่ นนับ
ถือและออกแบบวิธีการให้
ผู้เรียนเกิดความศรัทธา
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
4.การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning)
4. การเรียนรู้โดย
การสะท้อนคิด

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้
ตัวอย่างของ
นักเรียนที่มี
ความสุขและ
ประสบ
ความสำเร็จ
จากการได้รับ
การบ่มเพาะ
และช่วยเหลือ
จากครูที่มีจติ
วิญญาณความ
เป็นครู)
- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- ศึกษาดูงาน
- คลิปวิดีโอ

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล
2. ประเมิน
จากการ
วิเคราะห์
กรณี

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)
ประเมินในแต่ละ
ระยะ
-การสะท้อนผลการ
ร่วมกิจกรรม

3. ประเมิน

- ให้คำปรึกษา

จาก
กระบวนการ

ชี้แนะและให้ข้อมูล
เพื่อการพัฒนา

ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งาน/โครงงาน

- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรูเ้ พิ่มเติม
จากครูต้นแบบ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลัก
ที5่
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
5.1
ประพฤติ ปฏิบตั ิตน
ตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
1.สามารถอธิบาย
ความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

และปฏิบตั ิตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือได้
1. ปฏิบัติตนตาม
1. มีจรรยาบรรณต่อ
จรรยาบรรณ
ตนเอง และปฏิบตั ิตนเป็น
วิชาชีพครูได้อย่าง แบบอย่างการเป็นคนดี
2. มีจรรยาบรรณต่อ
ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อเป็น วิชาชีพ ผู้ร่วมวิชาชีพ
ผู้รับบริการ และปฏิบตั ิ
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนทั้งทางกาย ตนเป็นคนดีต่อผู้ร่วม
วาจา และจิตใจ
วิชาชีพและผู้รับบริการ
2. ปฏิบัติงานที่ให้ 3. มีจรรยาบรรณต่อ
เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและยอมรับในความ
บกพร่องและปัญหาของ
ส่วนรวมด้วย
จิตสำนึกสาธารณะ ผู้อื่น
การผ่านสมรรถนะ มีความเมตตาและเห็นใจ
ต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ มีนำใจช่วยเหลือผู้อื่น
สมรรถนะในระดับดี อย่างจริงใจ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้
เกิดสมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัด
และ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผลสะท้อน
ผลและพัฒนา)

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ในระดับดี
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา จิตวิทยาสำหรับครู
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1051201

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มี

3(2-2-5)

ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา ทักษะ
สมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แนวทางการให้
คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแล
ช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒ นาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลัก
ที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์

สมรรถนะรอง
ที่ 1.2
ประยุกต์ใช้
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
สามารถเข้าใจ
พัฒนาการของ
ผู้เรียน โดยใช้
จิตวิทยาสำหรับครู

1. ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการองค์
ความรู้ทางจิตวิทยา
สำหรับครูเพื่อ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

1.1 สามารถเข้าใจ
• ความหมายของ
พัฒนาการผู้เรียนในแต่
จิตวิทยาพัฒนาการ
ละวัย
• ความสำคัญของ
1.2 สามารถวิเคราะห์
จิตวิทยาพัฒนาการ
จุดเด่น ปัญหา และ
• หลักของพัฒนาการ
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- กิจกรรมรูจ้ ักตนเอง
รู้จักครอบครัว
- วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- สื่อบุคคล
- กรณีศึกษา
- โรงเรียน
- ชุมชน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.ประเมินจาก - รายงาน
คำถาม-ตอบ
และการ

ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่

รายงานในชั้น

ละครั้งที่จดั
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

วิชาชีพ

และสนับสนุนการ

และจิตวิทยาให้
คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะหลัก 2.5
ที2่
พัฒนาตนเองให้มี
สามารถปฏิบัติ ความรอบรู้
หน้าที่ครู
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน

ออกแบบวิธีการ
พัฒนาการผู้เรียน
เรียนรู้ของผูเ้ รียนให้
1.3 สามารถส่งเสริม
เต็มศักยภาพมีทักษะ
พัฒนาการของผู้เรียน
การให้บริการและ
1.4 สามารถให้
ช่วยเหลือผูเ้ รียน
คำแนะนำ กับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การส่งเสริมของผูเ้ รียน
2.1. สามารถเข้าใจ
2.สามารถสนับสนุน แนวคิด ทฤษฎี ที่
การเรียนรู้ของ
เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้2.2. สามารถ
ผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ
วิเคราะห์จุดเด่น
ปัญหาและออกแบบ
วิธีการเรียนรู้ที่เหมะสม
กับผู้เรียน
2.3. สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้
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เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
พัฒนาการของมนุษย์
• พัฒนาการและ
พฤติกรรมด้านต่างๆ
- ระดับอนุบาลหรือ
ระดับปฐมวัย
-ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
• ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของพีอาเจต์
(Piaget)
วิก๊อทสกี้(Vygotsky)
• ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของฟรอยด์
• ทฤษฎีจิตสังคมของอี
ริกสัน
• ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมของแบนดูรา

- สังเคราะห์
แนวความคิด
- ศึกษา สังเกต ใน
สภาพจริงโดย
ปฏิบัติงานเป็นทีม
- ออกแบบและจัด
กิจกรรมผู้เรียนแต่ละ
วัย
- จัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน PBL
- วิเคราะห์ตัวอย่าง
กรณีศึกษา
- สังเคราะห์
ตัวอย่างกรณีศึกษา
วิธีการแก้ไขปัญหา
การเรียนรู้

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- สถานการณ์
จริง
- ศึกษาดูงาน
- คลิปวิดีโอ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
เรียน ระหว่าง กิจกรรมด้วยการ
ที่มีการจัด

พูดคุย บันทึก

กิจกรรมการ

แจ้งผลการ

เรียนการสอน

ประเมินในแต่ละ
ระยะ

2. ประเมิน
จากการเขียน
รายงาน

-การสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม

การศึกษา

- ให้คำปรึกษา

สังเกตผูเ้ รียน

ชี้แนะและให้

เป็นรายบุคคล
เชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา

ความรู้ทฤษฎี
พัฒนาการของ
ผู้เรียนในวัย
ต่างๆได้

- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

ของผู้เรียนในแต่ละวัย
2.4. สามารถให้
คำแนะนำกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
3. สามารถ
3.1. สามารถเข้าใจ
ให้บริการและ
ปรัชญา แนวคิดและ
ช่วยเหลือผูเ้ รียน
หลักการให้บริการและ
และผูเ้ รียนผู้ที่มี
ช่วยเหลือผูเ้ รียนและ
ความต้องการพิเศษ ผู้เรียนที่มีความต้องการ
การผ่านสมรรถนะ พิเศษ
ต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ 3.2. สามารถวิเคราะห์
สมรรถนะในระดับดี จุดเด่น ปัญหาและ
ออกแบบช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามแนวทางของ
การแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3.3. สามารถส่งเสริม
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เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**
• ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคล
เบิร์ก
• วิธีการศึกษาและ
ประเมินพัฒนาการ
มนุษย์
• ธรรมชาติและ
พัฒนาการแต่ละวัย
• วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการมนุษย์แต่
ละช่วงวัย
• ทฤษฎีการเรียนรู้
- จิตวิทยาแนว
พฤติกรรมนิยม
- จิตวิทยาแนวปัญญา
นิยม

- กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ของ
นักเรียน
- กิจกรรมการแนะ
แนวและให้
คำปรึกษาเชิง
จิตวิทยา
-ออกแบบและจัด
กิจกรรมแนะแนว
-ออกแบบและจัด
กิจกรรมการให้
คำปรึกษาเชิง
จิตวิทยา

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
3. ประเมิน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้
จาก
กระบวนการ เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งานที่แสดงให้
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม
4. ประเมิน
จากรายงาน
และการ
นำเสนอ
การศึกษา
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สนับสนุนการปรับตัว
- จิตวิทยาแนวมนุษย
เกี่ยวกับชีวิตและสังคม
นิยม
การเรียนนำไปสู่การ
- ทฤษฎีโมเดล
วางแผนชีวิตและอาชีพ
กระบวนการจัดการ
3.4. มีทักษะการให้
เรียนรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
- ลักษณะของการ
ปรับตัว ด้านชีวิต สังคม เรียนรู้
การเรียน และการ
- วิธีส่งเสริมการเรียนรู้
วางแผนสู่อาชีพ แก่
• การแนะแนว
ผู้ปกครองและ
- ความหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง
ความสำคัญของการ
3.5 สามารถออกแบบ
แนะแนว
วิธีการและฝึก
- หลักการของการแนะ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรม แนว -ประเภทของ
สำหรับผู้เรียนที่มีความ การแนะแนว
ต้องการพิเศษ
- บริการของงานแนะแนว
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
สังเกตผูเ้ รียน
เป็นรายบุคคล
5. ประเมิน
จากกิจกรรม/
โครงการความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
สมรรถนะรองที่
1.สามารถออกแบบ ในระดับดี
1. วางแผนและ
กระบวนการ
สมรรถนะหลัก 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ที4่
ร่วมมือกับ
พัฒนาและ
- มีกิจกรรม/โครงการ
ในการพั
ฒ
นาและ
แก้ปัญหาผูเ้ รียน
ความร่วมมือกับ
มีความ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหาผูเ้ รียน
ร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองในการพัฒนา
สามารถในการ พัฒนาและ
2.ออกแบบและจัด และแก้ปัญหาผูเ้ รียน
สร้าง
แก้ปัญหาผูเ้ รียนให้ 2. จัดกิจกรรมเพื่อ
ความสัมพันธ์ คุณลักษะที่พึง
สร้างเครือข่ายความ กิจกรรมเพื่อสร้าง - มีเครือข่ายความ
กับผู้ปกครอง ประสงค์
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่ายความ
และชุมชน
ร่วมมือกับ
และชุมชนในการ
และชุมชนในการ
ผู้ปกครองและ
สนับสนุนการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
ชุมชนในการ
ของผู้เรียน
ของผู้เรียน
สนับสนุนการเรียนรู้ การผ่านสมรรถนะต้อง
ของผู้เรียน
ผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
ในระดับดี
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เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- วิธีการให้คำปรึกษาและ
การให้การช่วยเหลือ
ผู้เรียน

- วิธีและเครื่องมือใน
การศึกษาผูเ้ รียนและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
- กระบวนการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียนและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
- การให้คำปรึกษาแก่
ผู้เรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
แนวการจัดกิจกรรม
(เขียนเป็นข้อๆ
การเรียนรูเ้ พื่อให้
ประกอบด้วยหัวข้อและ
เกิดสมรรถนะ
คำอธิบาย
(รายละเอียดด้าน
พอสังเขป)
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- เทคนิคที่ใช้ใน
กระบวนการให้
คำปรึกษา
- บทบาทของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผูเ้ รียน
- การสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้เรียน
ระหว่างครู ผู้ปกครอง
และชุมชน
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วิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1021304

วิ เ คราะห์ ว าทวิ ท ยาสำหรั บ ครู หลั ก การ และเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารใช้ ภ าษาไทย และฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารฟั ง

3(2-2-5)

การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้น
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภ าษาและวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6. สามารถใช้
ภาษาเพื่อการ
สื่อความหมาย
ในการเรียน
การสอนและ
การสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง

6.1 สามารถใช้
ภาษาด้านทักษะ
การฟังเพื่อการสื่อ
ความหมายในการ
เรียนการสอนและ
การสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1.การจับใจความ
การตีความ และ
สรุปประเด็นเรื่อง
ที่ฟังและดู
2. ปฏิบัติการฟัง
ในรูปแบบต่างๆ

วิธีการสะท้อนผล
ตัวบ่งชี้ของ
ตัวบ่งชี้ของ
กลับให้ผู้เรียน
สื่อและ/หรือ
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
สมรรถนะหลักและ สมรรถนะรอง
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
ประเมินผล
เกณฑ์
หรือย่อยและ
การผ่าน
เกณฑ์การผ่าน
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.อธิบายใจความ
1.อธิบายใจความ 1.วัตถุประสงค์ในการ 1. สรุปเป็น Mind
1.ตัวอย่าง
1.ใบงาน
การวัดและ
ความสำคัญ แนวคิด ความสำคัญ
ฟัง
Map
2.แผ่นวีดิทัศน์ 2.การอธิบาย
ประเมินผลผู้เรียน
สำคัญ และสรุป
แนวคิดสำคัญ
2. ลักษณะของการ 2.การฝึกปฏิบตั ิการ
3. หนังสือพิมพ์ ใจความ
ที่มีความสามารถ
ประเด็นเรื่องที่ฟัง
และสรุปประเด็น ฟังที่เป็นประโยชน์
ความสำคัญ
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง 4.แผ่นเสียง
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี”
และดูได้ตาม
เรื่องที่ฟังและดูได้ 3. ลักษณะของการ ที่ฟังและดู
แนวคิดสำคัญ
5.ภาพยนตร์
ผู้สอนให้
จุดประสงค์ของผู้ส่ง ตามจุดประสงค์ เป็นนักฟังที่ดี
และสรุปประเด็น คำปรึกษาเป็น
3. การฝึกปฏิบตั ิการจับ 6.แผนที่
สาร
ของผู้ส่งสาร
เรื่องที่ฟังและดูได้ รายบุคคลและ
4. ลักษณะการฟังที่ ใจความการตีความและ 7.รูปภาพ

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.2 สามารถ
ปฏิบัติการฟังใน
รูปแบบต่างๆ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี
2. ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์และวินิจ
สารจากการฟังและ
ดู

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

พึ่งหลีกเลี่ยง
สรุปประเด็น
5. มารยาททางภาษา 4. กิจกรรม Role Play
กาย
6.หลักการวิเคราะห์
วินิจสารเรื่องที่ฟัง
และดู
7.การคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
8.การจับใจความ
การตีความ และ
สรุปประเด็น
9. การใช้ทักษะการ
ฟังเพื่อการสอนของ
ครูเช่น
- เก็บ รวบรวมและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

8.ภาพเลื่อน
อย่างมี
และภาพนิ่ง
วิจารณญาณ
9.แผนภูมิ
10.PowerPoi
nt ระกอบการ
บรรยายการคิด
วิเคราะห์ การ
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
ปฏิบัติใหม่
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

- การสะท้อนคิดจาก
ผู้เรียน
- เข้าใจ เรียนรู้
เรื่องราวของผู้เรียน
- สร้างสายสัมพันธ์
ในห้องเรียน
- เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
- ขจัดข้อขัดแย้ง
- สร้างความ
ไว้วางใจ
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สมรรถนะ
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.3 สามารถ
ปฏิบัติการ
ประเมินค่าจาก
การฟัง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
3.สามารถประเมิน
ค่าเรื่องที่ฟังและดู
ตามจุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1.สามารถประเมิน
ค่าเรื่องที่ฟังและดู
ตามจุดประสงค์ของ
ผู้ส่งสาร
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

1.สามารถประเมิน
ค่าเรื่องที่ฟังและดู
ตามจุดประสงค์ของ
ผู้ส่งสาร
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1.ประเมินค่าเรื่องที่
ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณ
2.วิเคราะห์ปญ
ั หาที่
เกิดจากการใช้
ภาษาไทยใน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.ใช้ภาษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

1.แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดจากการใช้
ภาษาไทยในเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เทคนิคเพื่อนคู่คิดใน
ประเด็น การประเมินค่า
เรื่องที่ฟังและดู
3.การเขียนบทความ
วิชาการในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
4. กิจกรรม Role Play

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

1.แบบประเมิน
การประเมินค่า
เรื่องที่ฟังและดู
อย่างมี
วิจารณญาณ *
หมายเหตุ * การ
วัดและ
ประเมินผลผู้เรียน
ที่มีความสามารถ
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี
มาก” ผู้สอนให้
คำปรึกษาเป็น
รายบุคคลและ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน
ใหม่

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.4 สามารถ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
4.สามารถ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน
สามารถออกแบบ

ออกแบบกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ทักษะ

การเรียนรู้ทักษะ

การฟังเพื่อพัฒนา การฟังเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
ผู้เรียน

ทักษะการฟังเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สามารถออกแบบ 1. วิเคราะห์การฟัง
นำมาวางแผน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ ออกแบบกิจกรรม
การให้สอดคล้องกับ
ฟังเพื่อพัฒนา
ความสนใจและความ
ผู้เรียนได้
ถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตาม
เกณฑ์การผ่าน
ความแตกต่าง
ระดับ ดี
ระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ

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

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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สมรรถนะ
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สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.5 สามารถใช้
วาทวิทยาสาหรับ
ครูในการถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีความสุข

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
1.ปฏิบัติวาทวิทยา
สาหรับครูในการ
ถ่ายทอดความรู้
สร้างแรงบันดาล
ใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข
2. สามารถใช้
ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถ่ายทอดความรู้
สร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข
2. สามารถใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

1.สามารถใช้วาท
วิทยาสาหรับครูใน
การถ่ายทอด
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจและ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีความสุข
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

1.ความหมาย,
1. การอธิบาย
ความสำคัญ,
2. การสอนแบบ
องค์ประกอบของการ PQ4R
พูดจุดมุ่งหมาย,
3. การสอนแบบ
ลักษณะของผู้พดู ที่ดี SQ3R
,ประเภทของการพูด 4. การสอนแบบ
,
PANORAMA
การพูดให้สมั ฤทธิผล 5. การสอนแบบ
และหัวใจนักพูด
KWL
2. สำนวน/คำ
6. การสอนแบบ
ประพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 5W1H
กับการพูด
6. การสอนแบบ DR
3. การพูดสร้างแรง
TA
บันดาลใจ
7. การฝึกปฏิบตั ิ
4. การพูดเพื่อสร้าง
สันติภาพ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

1.Powerpoint
2.ตัวอย่าง
วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)

1.เกณฑ์การ
ประเมินการเขียน
2.เกณฑ์การ
ประเมินการพูด

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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6.6 สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

4.สามารถ
ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะ
การพูดเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการพูดเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การผ่าน
ระดับ ดี

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

5. การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
6. การพูดเชิงบวก
7. การใช้วาทการ
เพื่อการสอนของครู
สามารถออกแบบ 1. วิเคราะห์การพูด
นำมาวางแผน
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการ ออกแบบกิจกรรม
การให้สอดคล้องกับ
พูดเพื่อพัฒนา
ความสนใจและความ
ผู้เรียนได้
ถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตาม
เกณฑ์การผ่าน
ความแตกต่าง
ระดับ ดี
ระหว่างบุคคล ทั้ง
ผู้เรียนปกติและ
ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ

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

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

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

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.7 สามารถใช้
การอ่านในการ
สืบค้นสารนิเทศ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย
สามารถใช้การ
อ่านในการ
สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สำหรับครู

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

อ่านโดยการ
สืบค้นสารนิเทศเพื่อ
พัฒนาตนให้รอบรู้
ทันสมัย และทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สำหรับครู
เกณฑ์การผ่านร้อย

อ่านบทความ
วิชาการ รายงาน
การวิจัย ตำรา
วิชาการ หนังสือ
โดยการ
สืบค้นสารนิเทศ
เพื่อพัฒนาตนให้
รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สำหรับครู
เกณฑ์การผ่าน
อย่างน้อย 8

- หลักการอ่าน ความหมายของการ
อ่าน
- จุดมุ่งหมายของการ
อ่าน
- ประเภทของการ
อ่าน
- ความสำคัญของ
การอ่าน
- หลักการอ่านคำใน
ภาษาไทย คุณสมบัติของนัก
อ่านที่ดี

ละ 80

เรื่อง/เล่ม

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

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –
based learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
E-books
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.แบบประเมิน
- รายงาน
การประเมินการ ความก้าวหน้า
อ่าน
รายบุคคลในแต่
2. แบบประเมิน ละครั้งที่จดั
บันทึกการอ่าน
กิจกรรมด้วย
หมายเหตุ * การ การพูดคุย
วัดและ
บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินผลผู้เรียน ประเมินในแต่ละ
ที่มีความสามารถ ระยะ
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี -การสะท้อนผล
มาก” ผู้สอนให้
การร่วมกิจกรรม
คำปรึกษาเป็น
- ให้คำปรึกษา
รายบุคคลและ
แนะนำ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน ช่วยเหลือ
ใหม่
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

6.8 สามารถ
6.8 สามารถ
สื่อสารเรื่องที่อ่าน สื่อสารเรื่องที่อ่าน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ให้ผ้อู ื่นเข้าใจ โดย
การพูด เขียน
แสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์
ประเมินค่า และ
นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ในการ
ดำเนินชีวิต

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

6.8 สามารถสื่อสาร
เรื่องที่อ่านให้ผู้อื่น
เข้าใจ โดยการพูด
เขียน แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ในการ
ดำเนินชีวิต เกณฑ์
การผ่านร้อยละ 80

สื่อสารเรื่องที่อ่าน
ให้ผู้อื่นเข้าใจ โดย
การพูด เขียน
แสดงความ
คิดเห็น วิเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์
ประเมินค่า และ
นำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ในการ
ดำเนินชีวิต เกณฑ์
การผ่านร้อยละ
80

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

- การพูด เขียน
แสดงความคิดเห็น
- การพูด เขียนอย่าง
สร้างสรรค์
- การพูด เขียนใน
การถ่ายทอดความรู้
- การวิเคราะห์
สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ประเมิน
ค่า และนำข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ในการดำเนินชีวิต

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

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
E-books
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
1.แบบประเมิน
- รายงาน
การประเมินการ ความก้าวหน้า
อ่าน เขียน พูด
รายบุคคลในแต่
2. แบบประเมิน ละครั้งที่จดั
การวิเคราะห์
กิจกรรมด้วย
สังเคราะห์
การพูดคุย
สร้างสรรค์
บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินค่า
ประเมินในแต่ละ
หมายเหตุ * การ ระยะ-การสะท้อน
วัดและ
ผลการร่วม
ประเมินผลผู้เรียน กิจกรรม
ที่มีความสามารถ - ให้คำปรึกษา
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี แนะนำ ช่วยเหลือ
มาก” ผู้สอนให้
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.9 รักการอ่าน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

มีการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็น
นิสัยและรักการ
อ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

6.9 รักการอ่านและ อ่านหนังสือ 10
สร้างภาคีเครือข่าย เล่ม/ภาคเรียน
เพื่อปลูกฝังการอ่าน
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืนทุกรูปแบบ

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- บันทึกการอ่าน
- ทักษะในการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคำถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้

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

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
E-books
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
คำปรึกษาเป็น
- ให้เพื่อนช่วย
รายบุคคลและ
เพื่อน
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน - จัดกิจกรรมเสริม
ใหม่
เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
1.แบบประเมิน
- รายงาน
การประเมินการ ความก้าวหน้า
อ่าน
รายบุคคลในแต่
2. แบบประเมิน ละครั้งที่จดั
บันทึกการอ่าน
กิจกรรมด้วย
หมายเหตุ * การ การพูดคุย
วัดและ
บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินผลผู้เรียน ประเมินในแต่ละ
ที่มีความสามารถ ระยะ
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี -การสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม
มาก” ผู้สอนให้
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

6.10 สามารถ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ให้กับผู้เรียน

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ให้กับผู้เรียน

ออกแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
ให้กับผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม/
โครงการ

ออกแบบการจัด - การออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริม กิจกรรม
นิสัยรักการอ่าน - การเขียนโครงการ
ให้กับผู้เรียนอย่าง
น้อย 1 กิจกรรม/
โครงการ
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1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –
based learning)

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
E-books
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
3.ฐานข้อมูล
(Database)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
คำปรึกษาเป็น
- ให้คำปรึกษา
รายบุคคลและ
แนะนำ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน ช่วยเหลือ
ใหม่
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
1.แบบประเมิน
- รายงาน
การจัดกิจกรรม ความก้าวหน้า
ส่งเสริมนิสยั รัก
รายบุคคลในแต่
การอ่าน
ละครั้งที่จดั
2. แบบประเมิน กิจกรรมด้วย
โครงการ
การพูดคุย
บันทึกแจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละ
ระยะ
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

6.10 การเขียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

1. การปฏิบัติการ
เขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. ความสามารถใน - เขียนสื่อสารได้
การเขียนอย่างมี
ถูกต้องได้ระดับดี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ มากขึน้ ไป
ในการจัดการเรียนรู้
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

1. การเขียนหนังสือ
ราชการ
2. การเขียนรายงาน
3. การเขียนบทความ

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง

4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

1. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain based learning)
2.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน

1.หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
E-books
2.วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
หมายเหตุ * การ -การสะท้อนผล
วัดและ
การร่วมกิจกรรม
ประเมินผลผู้เรียน - ให้คำปรึกษา
ที่มีความสามารถ แนะนำ
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี ช่วยเหลือ
มาก” ผู้สอนให้
- ให้เพื่อนช่วย
คำปรึกษาเป็น
เพื่อน
รายบุคคลและ
- จัดกิจกรรมเสริม
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน เช่น เรียนรู้
ใหม่
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
1.แบบประเมิน
- รายงาน
การเขียน
ความก้าวหน้า
2. แบบประเมิน รายบุคคลในแต่
ละครั้งที่จดั
โครงการ
กิจกรรมด้วยการ
พูดคุย
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะหลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อ
และคำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้านท้าย
ตาราง)**
(Experiential –
based learning)
3.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning)
4. ฝึกปฏิบัติจริง
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

3.ฐานข้อมูล
(Database)
4.แผ่นวีดิทัศน์
5.หนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
6.ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
7. Youtube
8. ห้องสมุด

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
หมายเหตุ * การ บันทึกแจ้งผลการ
วัดและ
ประเมินในแต่ละ
ประเมินผลผู้เรียน ระยะ
ที่มีความสามารถ -การสะท้อนผล
ต่ำกว่าเกณฑ์ “ดี การร่วมกิจกรรม
มาก” ผู้สอนให้
- ให้คำปรึกษา
คำปรึกษาเป็น
แนะนำ
รายบุคคลและ
ช่วยเหลือ
ปฏิบัติ/ทำชิ้นงาน - ให้เพื่อนช่วย
ใหม่
เพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
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วิชา การพัฒนาหลักสูตร
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1021201

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและ
ชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัช ญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีทักษะในการสร้ าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะหลัก
รอง
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
สมรรถนะหลัก
ที1่
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ใน

1. อธิบาย
ความหมายและ
จุดมุ่งหมาย
ความสำคัญ
องค์ประกอบ
ประเภทของ
หลักสูตร

สามารถพัฒนา ใช้
และประเมิน
หลักสูตร
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1. สามารถวิเคราะห์
ความหมายและ
จุดมุ่งหมาย
ความสำคัญ
องค์ประกอบ ประเภท
ของหลักสูตร
กระบวนการพัฒนา
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แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
• หลักการแนวคิด ทฤษฎี - กิจกรรมศึกษา
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนต้นแบบใน
• พื้นฐานทางปรัชญา
เรื่องกระบวนการ
การศึกษา จิตวิทยา
จัดทำหลักสูตร
สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีในการพัฒนา กระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ และ
หลักสูตร
เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
สื่อและ/หรือ วิธีการวัดและ
(ตามหลักการ
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- สื่อบุคคล
1.1 ประเมินจาก - รายงาน
- กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมใน ความก้าวหน้า
- โรงเรียน
กิจกรรมในชั้น รายบุคคลในแต่
เรียน
ละครั้งที่จดั
- ชุมชน
- สถานการณ์ 1.2 ประเมินจาก กิจกรรมด้วยการ
การนำเสนอ
พูดคุย บันทึก
จริง
แจ้งผลการ
ผลงาน
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ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
รอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

สมรรถนะหลัก
ที3่
มีความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร การนำ
หลักสูตรไปใช้
การประเมินหลักสูตร
สมรรถนะรองที่ 2. สามารถวิเคราะห์
3.1
หลักสูตรแกนกลาง
พัฒนาหลักสูตร 3. สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ และสร้างหลักสูตร
สื่อ การวัดและ
สถานศึกษารายวิชา
ประเมินผล
พื้นฐานและรายวิชา
การเรียนรู้
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก
4. สามารถประเมิน
และปรับปรุง
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
หลักสูตร การนำ
หลักสูตรไปใช้ การ
ประเมินหลักสูตร
2. สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง
3. สามารถออกแบบ
และสร้างหลักสูตร
สถานศึกษารายวิชา
พื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก
4. สามารถประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะในระดับดี
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
• วิวัฒนาการของ
หลักสูตรในประเทศไทย
• รูปแบบของหลักสูตร
• กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
• การนำหลักสูตร
ไปใช้
• การประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร
• หลักสูตรแกนกลาง
• หลักสูตรสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเอก
• หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของต่างประเทศ
• ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
กระบวนการบริหาร
หลักสูตร
สถานศึกษา
- วิเคราะห์
เปรียบเทียบ กรณี
ตัวอย่างหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐานของไทย
และต่างประเทศ
-ศึกษา
เปรียบเทียบ
วิวัฒนาการ
หลักสูตรของไทย
แต่ละยุคสมัย
- ศึกษา วิเคราะห์
สรุปมโนทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลาง

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้
สถานศึกษา
- คลิปวิดีโอ
-หนังสือ ตำรา
เกี่ยวกับการ
พัฒนา
หลักสูตร

1.3 ประเมินจาก
ผลงานการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัด
จากหลักสูตร
แกนกลาง
1.4 ประเมินจาก
ผลงาน การ
จัดทำหลักสูตร
หลักสูตรรายวิชา
พื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม
1.5 ประเมิน
จากผลงานการ
ประเมิน
หลักสูตร
1.6 ประเมินจาก
ผลงาน การ
ออกแบบ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
ประเมินในแต่ละ
ระยะ
-การสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา
แนะนำ
ช่วยเหลือ
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
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ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
รอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
-ศึกษา วิเคราะห์
สรุปมโนทัศน์ของ
หลักสูตรรายวิชา
พื้นฐาน และ
รายวิชาเพิ่มเติมใน
สาขาวิชาเอก
- ฝึกปฏิบัติการ
จัดทำหลักสูตร
รายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชา
เพิ่มเติมในสาขา
วิชาเอก
-ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรในกลุม่
สาระการเรียนรู้ของ
รายวิชาเอก

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

กระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้
1.7 ประเมินจาก
กระบวนการ
ทำงานและ
ผลสำเร็จของ
งานที่แสดงให้
เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม
1.8 ประเมินจาก
รายงานและการ
นำเสนอ
การศึกษาสังเกต
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
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ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
รอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
-ออกแบบ
กระบวนการนำ
หลักสูตรไปใช้ที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา
และกลุม่ สาระการ
เรียนรู้
-ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนา
หลักสูตร

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
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วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1022301

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้ อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

สมรรถนะหลัก
ที1่
มีความรู้และ
ประสบการณ์

1. สามารถออกแบบ
และจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้
นำไปใช้จัดกิจกรรม

สมรรถนะรองที่
1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. อธิบาย
1.วิเคราะห์ แนวคิด
และวิเคราะห์
หลักการการจัดการ
กระบวนการจัดการ เรียนรู้

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
1.ทฤษฎีการเรียนรู้
2. ทฤษฎีสมองกับการ
เรียนรู้

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สื่อและ/หรือ
สมรรถนะ
แหล่งเรียนรู้
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
- ศึกษา สังเกต การ - กรณีศึกษา
จัดกรรมการเรียนรู้ - โรงเรียน
ในสถานศึกษา
-ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา/ครู

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1.1. ประเมิน - รายงาน
จากการ
ความก้าวหน้า
ออกแบบและ รายบุคคลในแต่ละ
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สมรรถนะหลัก

วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ใน
การจัด
การเรียนรู้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่
ที2่
2.3
สามารถปฏิบัติ ส่งเสริม
หน้าที่ครู
การเรียนรู้ เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่
2.5
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
การเรียนรู้
วัดประเมินผลการ
เรียนรู้และใช้สื่อหรือ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้อย่าง
บูรณาการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร และ
ส่งเสริมสมรรถนะที่
จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21
2. สามารถ
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
และสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง

เรียนรูด้ ้วย
นวัตกรรมร่วมสมัย
2.สามารถออกแบบ
และวางแผนการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ได้
3.สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ เทคนิคการ
จัดการเรียนอย่าง
หลากหลายและ
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน
และผูเ้ รียน
4.สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ
5. สามารถจัดการ

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
เพื่อให้เกิด
รองหรือย่อยและ
สมรรถนะ
เกณฑ์การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
2. สามารถกำหนด
3. ทฤษฎีจิตวิทยาการ
- ออกแบบแผนการ
จุดประสงค์ออกแบบ
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้โดยวิธี
การประเมิน และ
4. รูปแบบการจัดการ
ศึกษาบทเรียน
- ฝึกปฏิบัติการสอน
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ เรียนรูเ้ ชิงรุก
3. ออกแบบ และจัดทำ (BBL,PBL,PrBL,RBL,
แบบจุลภาค
-สะท้อนผลการ
แผนการจัดการเรียนรู้ CBL)
5. นวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้ สรุปองค์
ให้เหมาะกับวัย
พัฒนาการ และความ เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะใน ความรู้เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
แตกต่างของผู้เรียน
ศตวรรษที่ 21
4.ฝึกปฏิบัติการจัดการ 6. การออกแบบและเขียน วิชาชีพครู
แผนการจัดการเรียนรู้
เรียนรูจ้ ุลภาค
7. หลักการแนวคิด
5. ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เน้นการปฏิบตั ิจริง
8. นวัตกรรมในการ
เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น
บริหารจัดการชั้นเรียน
ทำเป็นและแก้ปญ
ั หาได้ ร่วมสมัย

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญา/ครู
ต้นแบบใน
ชุมชน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- คลิปวิดีโอ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
เขียนแผนการ ครั้งที่จัดกิจกรรม
จัดการเรียนรู้ ด้วยการพูดคุย
1.2. ประเมิน - บันทึกแจ้งผล
จากการฝึก
การประเมินในแต่
ปฏิบัติการ
ละระยะ
สอนแบบ
-การสะท้อนผล
จุลภาค
การร่วมกิจกรรม
1.3 ประเมิน - ให้คำปรึกษา
จากบันทึก
แนะนำ
การสะท้อน
ช่วยเหลือ
ผลการเรียนรู้ - ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรมเสริม
เช่น เรียนรู้
เพิ่มเติมจากครู
ต้นแบบ /ครูดี
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

สมรรถนะรองที่ บรรยากาศการ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ที3่
3.2
มีความสุข
มีความ
วางแผนและจัดการ
สามารถใน
เรียนรู้ทสี่ ามารถ
การจัด
พัฒนาผู้เรียนให้มี
การเรียนรู้
ปัญญา
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่3.4
จัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผเู้ รียน
มีความสุขใน
การเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน

ชั้นเรียนให้เป็นชั้น
เรียนที่มีความสุข
และปลอดภัย
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

6. เลือก ประยุกต์ และ
ใช้สื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปญ
ั หา
การสื่อสารของนักเรียน
ที่อิงกับมาตรฐาน
หลักสูตร
7. ออกแบบ วางแผน
ประเมินผลสะท้อนกลับ
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ

8. สามารถจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

เสริมสร้างผู้เรียนใน
ด้านการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
9. สามารถสร้าง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนนำการเรียนรู้
ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้สิ่ง
ใหม่อย่างเปิดกว้าง
กระตุ้นด้วยคำถามและ
ปัญหาท้าทายการ
เรียนรู้
10. สามารถนำ
นวัตกรรม มาใช้ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
11. สามารถกำกับ
ดูแล และแก้ปัญหาใน
ชั้นเรียน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

12. สามารถสร้างเสริม
ความมีวินัยเชิงบวกใน
ชั้นเรียน
13. สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ในชั้นเรียน
ออกแบบ และนำไปใช้
ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพ
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

XXXX

วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรง
บันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ใน
ชุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น สื ่ อ เทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล กระบวนการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นด้ ว ยการชี ้ แ นะ
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา
วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก
ที1่
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะรองที่
1.3
บูรณาการความรู้
เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทลั ใน
การจัด
การเรียนรู้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่
2.3
ที2่
สามารถปฏิบัติ ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่
หน้าที่ครู
และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่

วิธีการสะท้อน
เนื้อหา
ผลกลับให้
ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
ผู้เรียน
(เขียนเป็นข้อๆ
สมรรถนะหลักและ
สื่อและ/หรือ วิธีการวัดและ
รอง
รองหรือย่อยและ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
(ตามหลักการ
เกณฑ์
แหล่งเรียนรู้
ประเมินผล
หรือย่อย
เกณฑ์การผ่าน
ประเมินผล
คำอธิบาย
การผ่าน
สะท้อนผลและ
พอสังเขป)
พัฒนา)
1. เขียนแผนการ
1. สามารถ
1. สามารถออกแบบ
1. การออกแบบการ
เลือกใช้
- กรณีศึกษา
1. ประเมินจาก - รายงาน
จัดการเรียนรู้บูรณา ออกแบบกระบวน และบูรณาการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา กระบวนการเรียนรู้ - โรงเรียน
การมีส่วนร่วมใน ความก้าวหน้า
การการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้แบบเรียน
การ
ดังนี้
-ครูผู้สอนใน
กิจกรรมในชั้น รายบุคคลในแต่
หลากหลายเพื่อ
รวมได้
2. การใช้สื่อและ
1. การเรียนรู้เชิงรุก สถานศึกษา/ครู เรียน
แบบเรียนรวมที่มี
ละครั้งที่จดั
พัฒนาคุณภาพ
2. สามารถบูรณาการ เทคโนโลยี
2.การเรียนรู้โดยใช้ ภูมิปัญญา/ครู 2. ประเมินจาก กิจกรรมด้วย
คุณภาพได้
ผู้เรียน
สาระการเรียนรู้ ทั้ง
3. การจัดการเรียนรู้
วิจัยเป็นฐาน
ต้นแบบใน
2. เขียนแผนการ
การนำเสนอ
การพูดคุย
2.สามารถบริหาร ภายในและระหว่าง
สำหรับเด็กที่มีความ
3. การเรียนรู้แบบ ชุมชน
บันทึกแจ้งผล
จัดการเรียนรู้แบบ
ผลงาน
ร่วมมือ
- ชุมชน
บูรณาการได้
จัดการชั้นเรียนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต้องการพิเศษ
3. ประเมินจาก การประเมินใน
3.สามารถเลือก
4. การเรียนรู้แบบ - สถานการณ์ ผลงานการ
3.ใช้และสร้างสื่อการ อย่างมีคุณภาพ
4.เทคนิคการสร้างแรง
แต่ละระยะ
ร่วมแรงร่วมใจ
จริง
3. สามารถจัดการ ประยุกต์ และใช้สื่อการ บันดาลใจให้กับผู้เรียน
-การสะท้อนผล
เรียนรู้ เทคโนโลยี
ออกแบบ
สารสนเทศในการ
ชั้นเรียนให้เป็นชั้น เรียนรู้ เทคโนโลยี
5.การประเมินตามสภาพ 5. การเรียนรู้แบบ - คลิปวิดีโอ
แผนการจัดการ การร่วมกิจกรรม
เรียนที่มีความสุข
สารสนเทศ พัฒนา
เน้นประสบการณ์
จริงและเทคนิคการ
- ให้คำปรึกษา
จัดการเรียนรู้ได้
เรียนรู้
และปลอดภัย
และ สร้างสื่อที่ส่งเสริม ประเมินการเรียนรู้ในชั้น 6. การเรียนรู้ที่
4. ออกแบบ
4. ประเมินจาก แนะนำ
บูรณาการภาษา
การเรียนรู้ของผู้เรียน เรียน
ช่วยเหลือ
เครื่องมือประเมิน
กระบวน
การผ่านสมรรถนะ 4.สามารถประเมินผล 6. หลักการแนวคิด
และเนื้อหาในการ
การเรียนรู้ที่
การทำงานและ - ให้เพื่อนช่วย
ทฤษฎีการบริหารจัดการ สอน
เพื่อน
สอดคล้องกับความ ต้องผ่านตัวบ่งชี้อยู่ สะท้อนผลเพื่อ
ผลสำเร็จของ
พัฒนาการเรียนรู้ของ ชั้นเรียน
แตกต่างของผู้เรียน ในระดับดี
งานที่แสดงให้
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กิจกรรมการเรียนรู้
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สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

2.5
พัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่
ที่ 3
3.2
มีความ
วางแผนและจัดการ
สามารถใน
เรียนรู้ทสี่ ามารถ
การจัด
พัฒนาผู้เรียนให้มี
การเรียนรู้
ปัญญา
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่3.4
จัดกิจกรรมและ

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
และบริบทเนื้อ
กิจกรรมการเรียนรู้
5. สามารถ
แสดงออกถึงการ
ยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
และสามารถจัด
กิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความสุข

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

ผู้เรียนให้มี
7. นวัตกรรมในการ
ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการชั้นเรียน
5. สามารถจัด
ร่วมสมัย
บรรยากาศการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างผู้เรียนใน
ด้านการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
6. สามารถสร้าง
แรงจูงใจ/แรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนนำการเรียนรู้
ด้วยตนเองใฝ่เรียนรู้สิ่ง
ใหม่อย่างเปิดกว้าง
กระตุ้นด้วยคำถามและ
ปัญหาท้าทายการ
เรียนรู้
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แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
7.การเรียนรู้แนว
จิตตปัญญาศึกษา
8. การศึกษา
บทเรียน
9. การสะท้อนผล

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

เห็นถึงความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม
5. ประเมินจาก
รายงานและการ
นำเสนอ
การศึกษาสังเกต
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผเู้ รียน
มีความสุขใน
การเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

7. สามารถนำ
นวัตกรรม มาใช้ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
8. สามารถกำกับ ดูแล
และแก้ปัญหาในชั้น
เรียน
9. สามารถสร้างเสริม
ความมีวินัยเชิงบวกใน
ชั้นเรียน
10. สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ในชั้นเรียน
ออกแบบ และนำไปใช้
ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อน
ผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1042101

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลัก
ที1่
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
1.4
ใช้ความรู้
การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อ

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

1. อธิบาย วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี การวัดผล
ประเมินผล
สะท้อนผล เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและ

1. วิเคราะห์หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
การวัดผล ประเมินผล
สะท้อนผล เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและการจัด
การเรียนรู้

1.รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
การวัดผล
ประเมินผล สะท้อน
ผล เพื่อพัฒนา

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
2. พฤติกรรมทางการ
ศึกษา

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
- ศึกษากรณี
ตัวอย่าง
- กำหนดแนว
ปฏิบัติในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรู้และการ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- สื่อบุคคล
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- คลิปวิดีโอ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- ความสนใจ - รายงาน
และความ
ความก้าวหน้า
มุ่งมั่นในการ
รายบุคคลในแต่
ปฏิบัติงาน
ละครั้งที่จดั
กิจกรรมด้วยการ
พูดคุย บันทึก
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

การจัดการเรียนรู้
2. สามารถออกแบบ
กำหนดเกณฑ์และ
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ สร้างเครื่องมือการวัด
ที2่
2.3
และประเมินผลที่
สามารถปฏิบัติ ส่งเสริม
ชัดเจน สอดคล้องกับ
หน้าที่ครู
การเรียนรู้ เอาใจ พัฒนาการของ
ใส่ และยอมรับ
ผู้เรียนและดำเนิน
ความแตกต่างของ การวัด และ
ผู้เรียนแต่ละ
ประเมินผล เพื่อ
บุคคล
พัฒนาการเรียนรู้ของ
สมรรถนะรองที่ ผู้เรียน
2.5
3. สามารถวิเคราะห์
พัฒนาตนเองให้มี ข้อมูล สรุปผลการ
ความรอบรู้
ประเมิน และให้
ทันสมัยและทัน ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ต่อการ
ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและการ
จัดการเรียนรู้
2 ออกแบบและ
ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
3. ใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
2. สามารถออกแบบ
กำหนดเกณฑ์และสร้าง
เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน
สอดคล้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียน
3. สามารถวัด และ
ประเมินผล ตามสภาพ
จริงของผู้เรียนทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคลโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการ
ที่เหมาะสมและ
หลากหลาย
4. สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล
การประเมิน และให้
ข้อมูลป้อนกลับที่มี
รายละเอียดของ

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
3. เทคนิคและเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้
4. การประเมินผลการ
เรียนรูต้ ามสภาพจริงการ
ประเมินภาคปฏิบัติ
และการประเมินผลแบบ
ย่อยและแบบรวม
5.การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
6. สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
7. การตัดสินผลการเรียน

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สื่อและ/หรือ
สมรรถนะ
แหล่งเรียนรู้
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
ปฏิบัติหน้าที่ครู
- หนังสือ ตำรา
อย่างเหมาะสม
เกีย่ วกับการวัด
- ค้นคว้าตัวอย่าง
และประเมินผล
การออกแบบการ
เรียนรู้ทดี่ ีและมี
ประสิทธิภาพ
- จัดการเรียนแบบ
ใฝ่รู้
- ให้สังเกตการ
จัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
- ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
- จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติการสอน
ในห้องเรียน

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- ผลการ
แจ้งผลการ
วิเคราะห์
ประเมินในแต่ละ
กรณีศึกษา
ระยะ
- ตรวจผลงาน -การสะท้อนผล
- สังเกต
การร่วมกิจกรรม
พฤติกรรมการ - ให้คำปรึกษา
ทำงาน
ชี้แนะและให้
-ตรวจผลงาน ข้อมูลเพื่อการ
- สังเกต
พัฒนา
พฤติกรรมการ - ให้เพื่อนช่วย
ทำงานกลุ่ม
เพื่อน
- ประเมินจาก - จัดกิจกรรมเสริม
การรายงาน
เช่น เรียนรู้
- ประเมินจาก เพิ่มเติมจากครู
รายงานและ
ต้นแบบ /ครูดี
ความสามารถ
ในการนำเสนอ
ผลงาน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
5. สามารถใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
- วิเคราะห์
กรณีศึกษา
- สรุปองค์ความรู้
เป็นแผนผังความคิด
- แบ่งกลุ่มทำ
กิจกรรม
- ค้นคว้าข้อมูลจาก
วารสาร ตำราและ
อินเตอร์เน็ต

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1032201

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

แนวการจัด
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการเรียนรู้
คำอธิบายสมรรถนะ
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
เพื่อให้เกิด
รอง
รองหรือย่อยและ
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ 1. สามารถวิเคราะห์ 1. สามารถ
1. วิเคราะห์หลักการ
1. หลักการ ทฤษฎีที่
ดำเนินการจัดการ
ที1่
1.3
เนื้อหา จุดประสงค์ วิเคราะห์ ออกแบบ ทฤษฎีนวัตกรรมและ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
เรียนการสอนด้วย
มีความรู้และ บูรณาการความรู้ การเรียนรู้ ผูเ้ รียน
พัฒนา ประเมิน
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 1.การเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์ เนื้อหาวิชา
องค์ประกอบอื่นๆ
บูรณาการและ
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
กระบวนการเรียนรู้และ โครงงานเป็นฐาน
วิชาชีพ
หลักสูตร ศาสตร์ เพื่อนำมาออกแบบ เลือกใช้นวัตกรรม
ผู้เรียน (ศึกษาหลักการ
(Project – based
การสอน และ
พัฒนา และประเมิน และเทคโนโลยีเพื่อ 2. สามารถอธิบายการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
learning)
เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- สถานศึกษา
(โรงเรียน)

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1. การวัด
- ผลการนำไป
ผลสัมฤทธิ์
ทดลองในใช้ใน
ทางการเรียน สถานศึกษา
ด้วยการสอบ -ผลจากการ
(มีการทดสอบ ประเมิน
กระบวนการ
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการจัดการ
เรียนรู้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่
ที2่
2.5
สามารถปฏิบัติ พัฒนาตนเองให้มี
หน้าที่ครู
ความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สมรรถนะหลัก
ที่ 3
มีความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะรองที่
3.5
วิจัย สร้าง
นวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้เกิดประโยชน์

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
และผูเ้ รียน
2. สามารถเลือกใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีอยู่
อยากหลาก หลายมา
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียนได้
4.สามารถนำ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
และผูเ้ รียนไปใช้
พร้อมทั้งบูรณาการ
กับวิชาอื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี
2. สามารถ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี
3. สามารถประเมิน
และปรับปรุง
กระบวนการทาง
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
และผูเ้ รียนอยู่ใน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ทำงานของระบบดิจิทัล
เพื่อเชื่อมโยงสู่การ
ปฏิบัติงาน และ
กระบวนการจัด
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
3. สามารถสืบค้นข้อมูล
ประมวลผลข้อมูลอยู่ใน
เกณฑ์ดี
4. สามารถอธิบายและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัย
อยู่ในเกณฑ์ดี
5. มีจรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
และตระหนัก และ
ผลกระทบต่อการการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และ
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ความหมาย พัฒนาการ
ของเทคโนโลยี
กระบวนการของ
เทคโนโลยี ผลกระทบของ
เทคโนโลยี เป็นต้น)
2. การออกแบบ การ
พัฒนา การประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน (ศึกษา
กระบวนการออกแบบ
พัฒนา และการประเมิน
อย่างเป็นระบบ เช่น
ADDIE Model หรือ การ
นำ Blooms ‘
Taxonomy) เป็นต้น

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
2.การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
(Research-based
learning)
3.การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
4.การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community –
based learning)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- คลิปวิดีโอ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ
- ครูผู้สอน
- นักเรียน
- แหล่งข้อมูล
บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เช่น งานวิจัย
ข่าว เป็นต้น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

Pretest/
Posttest)
2. การประเมิน
โครงการ/ วิจัย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน
3. การ
วิเคราะห์การ
นำไปใช้
ประโยชน์กับ
สถานศึกษา
และการรับรอง

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
ออกแบบ พัฒนา
ทดลองใช้เพื่อ
นำมาปรับปรุง
กระบวนการ
- การเขียน
รายงานและคู่มือ
การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
- มีการขยายผล
ไปยังสถานศึกษา
อื่นๆพร้อมทั้ง
เอกสารการ
นำไปใช้ประโยชน์
จากผู้บริหาร
สถานศึกษา
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ต่อการเรียนรู้ของ 5.มีจรรยาบรรณทีดี
ผู้เรียน
โดยตระหนัก และ
คำนึงถึงผลกระทบ
การละเมิดลิขสิทธิ์
และสิทธิของผู้อื่น
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
และผูเ้ รียน

เกณฑ์ดี
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
สิทธิของผู้อื่นอยู่ใน
เกณฑ์ดี
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
3.ทฤษฎีการเรียนเรียนรู้
และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
(ศึกษาทฤษฏีและ
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เช่น แนวคิดตามกลุ่ม
Behaviorism,
Cognitivism,
Constructivism
แรงจูงใจ การรู้คิด ลีลา
การเรียนรู้ แบบการคิด
บุคลิกภาพ การกำกับการ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง
Metacognition เป็นต้น)
4. วิธีสอนและการจัดการ
เรียนรู้(ศึกษาวิธสี อน/

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
จาก
สถานศึกษาถึง
ประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้และ
ผู้เรียน
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกแบบ ต่างๆ เช่น
การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน (Brain - based
learning) การเรียนรูโ้ ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem - based
learning) การเรียนรูโ้ ดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project – based
learning) การเรียนรูโ้ ดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน
(Research-based
learning) การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning) การ
เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

learning) การเรียนรูโ้ ดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning) การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation – based
learning) การเรียนรูเ้ ชิง
ประสบการณ์เป็นฐาน
(Experiential –based
learning) การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community – based
learning) การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity –based
learning) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative
learning) การเรียนรู้แบบ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

ประสมประสาน
(Blended learning)
5. การเลือกและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน
6. กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
7. การพัฒนาโครงงาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และผู้เรียน
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1043101

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบท
ความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้าง
และหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

สมรรถนะหลัก
ที่ 1
มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
1.4
ใช้ความรู้การวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ และการ

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
1. อธิบายมโนทัศน์
เรื่องการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
2. ออกแบบ
นวัตกรรมเพื่อ

1. สามารถทำวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2. ใช้
กระบวนการวิจยั ใน
การสร้างนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

1.1 อธิบาย วิเคราะห์
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ในการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพ

1. หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ในการวิจัย
2. ออกแบบการวิจัย
การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย

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

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
- การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์
- การศึกษาราย
กรณี
- การสะท้อนผล

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- ฐานข้อมูล
วิจัย
- โรงเรียน
- หนังสือ
ตำรา เกี่ยวกับ
การวิจัย

- ความสนใจ
และความมุ่งมั่น
ในการ
ปฏิบัติงาน
- ตรวจรายงาน
การวิจัย

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
- รายงาน
ความก้าวหน้า
รายบุคคลในแต่
ละครั้งที่จดั
กิจกรรมด้วยการ
พูดคุย บันทึก
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

วิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ของ
และพัฒนาผูเ้ รียน ผู้เรียน
3. ประยุกต์ใช้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ เทคโนโลยีดิจิทลั ให้
เกิดประโยชน์ต่อการ
ที่ 3
3.5
มีความ
วิจัย สร้าง
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
สามารถใน
นวัตกรรมและ
การจัดการ
ประยุกต์ใช้
เรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และแก้ปัญหาผูเ้ รียน
3. ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
เครื่องมือวิจยั และ
จรรยาบรรณนักวิจัย
1.2 สามารถรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
1.3 สามารถ วิเคราะห์
สังเคราะห์แนวคิด
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
1.4 สามารถทำวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนรายกรณี
1.5 สามารถออกแบบ
วิจัยและสร้างนวัตกรรม
ที่บูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาผูเ้ รียนที่
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
3. สถิติ และการวิเคราะห์
ข้อมูล
4. จรรยาบรรณนักวิจัย
5. การเขียนรายงานการ
วิจัย

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

- สังเกต
พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม
- ประเมินจาก
การนำเสนอ
ผลงานการวิจัย

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
แจ้งผลการ
ประเมินในแต่ละ
ระยะ
-การสะท้อนผล
การร่วมกิจกรรม
- ให้คำปรึกษา
ชี้แนะและให้
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา
- ให้เพื่อนช่วย
เพื่อน
- จัดกิจกรรม
Research
Conferece
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

เหมาะสมกับสาขา
วิชาเอก
1.6 สามารถเขียน
รายงานการวิจยั
1.7 มีจรรยาบรรณของ
นักวิจัย
การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1012202

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทำความเข้าใจ
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง

3(2-2-5)

แนวการจัด
ตัวบ่งชี้ของ
กิจกรรมการเรียนรู้
คำอธิบายสมรรถนะ
ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักและ
เพื่อให้เกิด
รอง
รองหรือย่อยและ
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)
เกณฑ์
สมรรถนะ
หรือย่อย
เกณฑ์การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรองที่ 1.สามารถวิเคราะห์ 1.เลือกใช้ทฤษฎี
1. วิเคราะห์และ
1 ทฤษฎี หลักการบริหาร - ศึกษา สังเกต การ
ที่ 1
1.6
การบริหารจัดการ
หลักการการบริหาร หลักการ และ
เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ การศึกษา
มีความรู้และ ออกแบบ
กระบวนการบริหาร บริหารการศึกษาระบบ 2.ระบบบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา
การศึกษา ระบบ
ประสบการณ์ ดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับ
คุณภาพของสถานศึกษา - ออกแบบการ
สารสนเทศเพื่อใช้ใน
วิชาชีพ
เกี่ยวกับงาน
บริบทของแต่ละ
ประกันคุณภาพโดย
การบริหารจัดการ
เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)
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สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- สื่อบุคคล
- โรงเรียน
- ชุมชน
- สถานการณ์
จริง
- คลิปวิดีโอ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
1. ประเมิน
- รายงาน
จากการมีส่วน ความก้าวหน้า
ร่วมกิจกรรมใน รายบุคคลในแต่
สถานศึกษา
ละครั้งที่จดั
2. ประเมิน
กิจกรรมด้วยการ
จากการ
พูดคุย บันทึก
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
คุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

สถานศึกษาได้อย่างมี สารสนเทศให้เหมาะสม
คุณภาพ
กับสถานศึกษา

ระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา
2.สามารถออกแบบ
2. สามารถออกแบบ
การดำเนินงานการ
กระบวนการ
ประกันคุณภาพ
ดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของ

2.สามารถวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพ

สถานศึกษาแต่ละ

การศึกษาที่เหมาะสม

ระดับและประเภท

กับบริบทของ

การศึกษา

สถานศึกษา

สมรรถนะหลัก
1.สามารถจัดการ
ที่ 2
สมรรถนะรองที่
คุณภาพการจัด
สามารถปฏิบัติ 2.5
หน้าที่ครู
พัฒนาตนเองให้มี กิจกรรมการเรียนรู้

1.สามารถปฏิบัติ
ดำเนินการจัด
กิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษา

1.สามารถจัดกิจกรรม
การประเมินคุณภาพ

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

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
3.ระบบสารสนเทศเพื่อ
โดยใช้โรงเรียนเป็น
การบริหารจัดการใน
ฐาน
สถานศึกษา
- ฝึกปฏิบัติงานการ
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ บริหาร4 ฝ่ายใน
บริหารการศึกษาและการ โรงเรียนและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพ
5. การประกันคุณภาพ
-สะท้อนผลการ
การศึกษา
เรียนรู้ สรุปองค์
ความรู้เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพครู
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้
ได้แก่
- การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

- เอกสาร
หนังสือ ตำรา
วิจัย เกี่ยวกับ
การบริหาร
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
นำเสนอ
แจ้งผลการ
ผลงาน
ประเมินในแต่ละ
3. ประเมิน
ระยะ
จากผลงานการ -การสะท้อนผล
ออกแบบการ การร่วมกิจกรรม
ประกัน
- ให้คำปรึกษา
คุณภาพ
ชี้แนะและให้
การศึกษา
ข้อมูลเพื่อการ
4. ประเมิน
พัฒนา
จากกระบวน
- ให้เพื่อนช่วย
การทำงาน
เพื่อน
และผลสำเร็จ - จัดกิจกรรมเสริม
ของงานที่
แสดงให้เห็นถึง
ความ
รับผิดชอบและ
การทำงานเป็น
ทีม
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

และพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรูไ้ ด้

และการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่าง
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อ เหมาะสม
2.ใช้ผลการประกัน
การเปลีย่ นแปลง
คุณภาพการศึกษามา
2.สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนา
จัดกิจกรรมประเมิน คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพการจัด
ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ บริบทของแต่ละ
ระดับและประเภท
ได้
การศึกษา
3.สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการ

อย่างเหมาะสม
2.สามารถใช้ผลจาก
การประกันคุณภาพ
การศึกษามาวิเคราะห์
สรุปและสะท้อนคิด
เพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา

ประเมิน และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของ
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
- การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)
- การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)
- การเรียนรู้โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
(school based
learning)
- การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation –
based learning)
-บทบาทสมมติ

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)
5. ประเมิน
จากรายงาน
และการ
นำเสนอ
การศึกษา
สังเกตงาน
บริหารใน
สถานศึกษา
และงาน
ประกัน
คุณภาพ
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

สถานศึกษาตาม
บริบทของแต่ละ
ระดับและประเภท
การศึกษา
1.สามารถออกแบบ
สมรรถนะหลัก
ที่ 4
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

การบริหารจัดการที่
เปิดโอกาสให้

1.สามารถวางแผน
สมรรถนะรองที่
และออกแบบการ
ผู้ปกครอง ชุมชน
4.2
บริหารสถานศึกษา
และผู
ท
้
เ
่
ี
กี
ย
่
วข้
อ
งได้
ม
ี
สร้างเครือข่าย
บริหารแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความร่วมมือกับ ส่วนร่วมในการ
ผู้ปกครองและ
พัฒนาคุณภาพของ ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทีส่ ร้าง
ชุมชนเพื่อ
ผู้เรียนและ
สนับสนุนการ
เครือข่ายความ
สถานศึกษา
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพ
ของผู้เรียน
และชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้

1.ออกแบบการบริหาร
จัดการที่เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและ
สถานศึกษา
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สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
และย่อย (ถ้ามี)

ตัวบ่งชี้ของ
คำอธิบายสมรรถนะ
สมรรถนะหลักและ
รอง
เกณฑ์
หรือย่อย
การผ่าน
ที่มีคุณภาพของ
ผู้เรียน
การผ่านสมรรถนะ
ต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้
อยู่ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วยหัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

สื่อและ/หรือ
แหล่งเรียนรู้

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน
วิธีการวัดและ (ตามหลักการ
ประเมินผล
ประเมินผล
สะท้อนผลและ
พัฒนา)

การผ่านสมรรถนะต้อง
ผ่านทุกตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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วิชา คุรุนิพนธ์ (Individual Development Plan : ID Plan)
รหัส

คำอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

จัดทำคุรุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะ 1 (0-2-1)

1004491

ของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

และย่อย (ถ้า
มี)

สมรรถนะหลักที่
2
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่
2.1.
มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
เป็นครู

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

1. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความ
เป็นครู
โดยเฉพาะความ
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อ

2. แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนถึงการ
มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
1. วิเคราะห์ผล
การปฏิบัตติ น
ของตนเองใน
การทำหน้าที่ครู
พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง(ID Plan)
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การวิเคราะห์
ผลการปฏิบตั ิตน
ในการทำหน้าที่
ครู
2. แนวทางการ
พัฒนาตนเอง (ID
Plan)

1. การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน
(Research-based
learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case – based
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

คู่มือID Plan
ประกอบด้วย
1.
กระบวนการพัฒนา
ตนเอง
1.1 การวิเคราะห์
ตนเองในการทำ
หน้าที่ครู

1. การตรวจผลงาน
2. การสัมภาษณ์
3. การประเมินผลการ
สะท้อนการเรียนรู้
(AAR) จากการอภิปราย
กลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

สะท้อนกลับ (AAR) : เป็น
รายบุคคลและร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

และย่อย (ถ้า
มี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ศิษย์อย่างเสมอ
ภาค และการมี
จิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มี
คุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน
ด้านจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
2.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เพื่อเติมเติม
สมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

3. ผลการพัฒนา

3. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation –
based learning)
4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน (Experiential
–based learning)
5. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
6. การเรียนรู้แบบ

ตนเองเพื่อเข้าสู่
เส้นทางสาย
วิชาชีพครู

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

ท้ายตาราง)**

ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
Learning)

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

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

1.2 แนวทางการ
พัฒนาตนเอง (ID
Plan)
1.3 ผลการ
พัฒนาตนเองเพื่อเข้า
สู่เส้นทางสายวิชาชีพ
ครู

พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง

2. เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
2.1. ครู/อาจารย์
ผู้สอน : แบบประเมิน
สมรรถนะ แบบ
ประเมินพฤติกรรม
2.2 นักศึกษา :
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์ แบบ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

และย่อย (ถ้า
มี)

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

ท้ายตาราง)**
สังเกต และ EPortfolio
เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล

สมรรถนะรองที่
2.2
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับและเป็น
แบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่นในทุกๆ
ด้าน

1. วิเคราะห์ผล
การปฏิบัตติ น
ของตนเองใน
การทำหน้าที่ครู
พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง(ID Plan)
ด้านการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมือง
ที่ดี
2.* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

และย่อย (ถ้า
มี)

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

ท้ายตาราง)**

เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เพื่อเติมเติม
สมรรถนะ ด้าน
การปฏิบัตติ น
เป็นพลเมืองที่ดี
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่
2.5
พัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน

1. ความเข้าใจใน
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้าได้

-

1. วิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงาน
ของตนเอง
พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง(ID Plan)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

และย่อย (ถ้า
มี)

ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ ่งเสริม
ให้มีความรอบรู้
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถที่
จะนำเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับการ
พัฒนาครูใน
ภาพรวมได้

สมรรถนะหลักที่ สมรรถนะรองที่ 1. มีความรู้ความ
5
5.1
เข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

ท้ายตาราง)**

ด้านการก้าวทัน
การ
เปลี่ยนแปลง
2. สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เพื่อเติมเติม
สมรรถนะ ด้าน
การก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80
1. ประพฤติ 1. วิเคราะห์ผล
ปฏิบัติตนตาม การปฏิบัตติ น
ของตนเองใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก

ปฏิบัติตนตาม

และย่อย (ถ้า
มี)

ประพฤติปฏิบัติ
จรรยาบรรณของ ตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ของวิชาชีพ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
หรือย่อย

วิชาชีพ มีความ
รักและศรัทธาใน
วิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อ
ศิษย์อย่างเสมอ
ภาค และการมี
จิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนา
ตนเองให้มี
คุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลักและ
เกณฑ์
การผ่าน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
หรือย่อยและ
เกณฑ์การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบาย
พอสังเขป)

แนวการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน

สื่อและ/หรือแหล่ง

วิธีการวัดและ

เรียนรู้

ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับให้
ผู้เรียน
(ตามหลักการประเมินผล
สะท้อนผลและพัฒนา)

ท้ายตาราง)**

การทำหน้าที่ครู
พร้อมเสนอแนว
ทางการพัฒนา
ตนเอง(ID Plan)
ด้าน
จรรยาบรรณ
1.*สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
เพื่อเติมเติม
สมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

* อาจมี/ไม่มี ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะรายวิชาชีพครู
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน
สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่ 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู
สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 4.1
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
คุณลักษะที่พึงประสงค์
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้

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

รายวิชา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู

จิตวิทยาสำหรับครู

การพัฒนาหลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะหลักที่1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ฃ
สมรรถนะหลักที่2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะหลักที่ 2สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุข
ภาวะของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผล
การเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
สมรรถนะรองที่ 2.5พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้
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สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
สมรรถนะหลักที่ 4 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

สมรรถนะหลักที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่ 1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่1.6 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะรองที่ 2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้

การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภาษาและการสื่อสาร
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี
กลุ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
รอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู

ชั้นปีที่ 2
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู

ชั้นปีที่ 3
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
มีความสามารถในปฏิบัติการสอน

ชั้นปีที่ 4
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
มีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะรองที่
สามารถปฏิบัติ
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา สามารถปฏิบตั ิ
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา สามารถปฏิบตั ิ
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา สามารถปฏิบตั ิ
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความ
วิญญาณความ
วิญญาณความ
วิญญาณความเป็น
เป็นครู
เป็นครู
เป็นครู
ครู
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
2.5. พัฒนาตนเอง
2.2. ประพฤติตน
2.2. ประพฤติตน
2.2. ประพฤติตน
ให้มีความรอบรู้
เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นแบบอย่างที่ดี
ทันสมัยและทัน
มีคุณธรรมและ
มีคุณธรรมและ
มีคุณธรรมและ
ต่อการ
จริยธรรมและเป็น
จริยธรรมและเป็น
จริยธรรมและเป็น
เปลี่ยนแปลง
พลเมืองที่เข้มแข็ง
พลเมืองที่เข้มแข็ง
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
2.5. พัฒนาตนเอง
2.3. ส่งเสริมการ
2.3. ส่งเสริมการ
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ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
เรียนรู้เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
สมรรถนะรองที่
2.4. สร้างแรง
บันดาลใจและ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม
สมรรถนะรองที่
2.5. พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
เรียนรู้เอาใจใส่
และยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล
สมรรถนะรองที่
2.4. สร้างแรง
บันดาลใจและ
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้าง
นวัตกรรม
สมรรถนะรองที่
2.5. พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

228

มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่
มีความสามารถใน 3.1พัฒนา
มีความสามารถใน 3.1พัฒนา
มีความสามารถใน 3.1พัฒนา
มีความสามารถใน 3.1พัฒนา
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร การ
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร การ
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร การ
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้การ
วัดและ
วัดและ
วัดและ
วัดและประเมินผล
ประเมินผลการ
ประเมินผลการ
ประเมินผลการ
การเรียนรู้
เรียนรู้
เรียนรู้
เรียนรู้
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
3.2วางแผนและ
3.3 ดูแล
3.4 จัดกิจกรรม
3.2วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
ช่วยเหลือและ
และสร้าง
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนเป็น
บรรยากาศการ
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รายบุคคล
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความ
สามารถรายงาน
ความสุขในการ
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร
ผลการพัฒนา
เรียนโดยตระหนัก
เป็นนวัตกร
สมรรถนะรองที่
คุณภาพผู้เรียนได้
ถึงสุขภาวะของ
สมรรถนะรองที่
3.3 ดูแล
อย่างเป็นระบบ
ผู้เรียน
3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและ
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
3.5วิจัยสร้าง
3.6ปฏิบัติงาน
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
นวัตกรรมและ
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
รายบุคคล
สามารถรายงาน
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ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
3.6 ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ

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

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ
สมรรถนะรองที่
3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
3.5 วิจัยสร้าง
นวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ
สมรรถนะรองที่
3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
3.5 วิจัยสร้าง
นวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
3.6ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่
มีความสามารถใน 4.1 ร่วมมือกับ
มีความสามารถใน 4.1 ร่วมมือกับ
มีความสามารถใน 4.2 สร้าง
การสร้าง
ผู้ปกครองในการ การสร้าง
ผู้ปกครองในการ การสร้าง
เครือข่ายความ
ความสัมพันธ์กับ พัฒนาและ
ความสัมพันธ์กับ พัฒนาและ
ความสัมพันธ์กับ ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
แก้ปัญหาผู้เรียน ผู้ปกครองและ
แก้ปัญหาผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน
ให้มีคุณลักษณะที่ ชุมชน
ให้มีคุณลักษณะที่ ชุมชน
ชุมชนเพื่อ
พึงประสงค์
พึงประสงค์
สนับสนุนการ
สมรรถนะรองที่
สมรรถนะรองที่
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
4.3 ศึกษาเข้าถึง
4.3 ศึกษาเข้าถึง
ของผู้เรียน
บริบทชุมชนและ
บริบทชุมชนและ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
สมรรถนะรองที่
3.6ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่
มีความสามารถใน 4.2 สร้าง
การสร้าง
เครือข่ายความ
ความสัมพันธ์กับ ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน
ชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
5.1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่
4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สมรรถนะหลักที่ 5
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

สมรรถนะรองที่
5.1.ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่
4.3 ศึกษาเข้าถึง
บริบทชุมชนและ
สามารถอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่
4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่
ปฏิบัติตนตาม
5.1.ประพฤติ
จรรยาบรรณของ ปฏิบัติตนตาม
วิชาชีพ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะรองที่
4.3 ศึกษาเข้าถึง
บริบทชุมชนและ
สามารถอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม
สมรรถนะรองที่
4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่
ปฏิบัติตนตาม
5.1.ประพฤติ
จรรยาบรรณของ ปฏิบัติตนตาม
วิชาชีพ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
รายวิชา ภาคเรียนที่
รายวิชา ภาคเรียนที่
รายวิชา ภาคเรียนที่
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
รายวิชา ปฏิบัติการสอนใน
รายวิชา ครุ
รายวิชา
สถานศึกษา 1
สถานศึกษา 2
สถานศึกษา 3
นิพนธ์
ปฏิบัติการสอนใน
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
จัดเทอมที่ 1 หรือ เทอมที่ 2
สถานศึกษา 4
ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย
สมรรถหลักและ
สมรรถหลักและ
สมรรถรอง
สมรรถรอง
2. สามารถปฏิบัติ
2.สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ครู
หน้าทีค่ รู
2.1. ปฏิบัติตน
2.1 มุ่งมั่นพัฒนา
เป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้เรียนด้วยจิต
มีคุณธรรมและ
วิญญาณความเป็น
จริยธรรมและเป็น
ครู
พลเมืองที่เข้มแข็ง
2.2. ประพฤติตน
2.2. ประพฤติ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ตนเป็นแบบอย่าง
มีคุณธรรมและ
ที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็น
จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง
พลเมืองที่เข้มแข็ง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
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ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
2.3. ส่งเสริมการ 2.5. พัฒนา
เรียนรู้เอาใจใส่
ตนเองให้มีความ
และยอมรับความ รอบรู้ทันสมัยและ
แตกต่างของ
ทันต่อการ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล เปลี่ยนแปลง
2.4. สร้างแรง
บันดาลใจและ
5. ปฏิบัติตนตาม
พัฒนาผู้เรียนให้ จรรยาบรรณของ
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ วิชาชีพ
สร้างนวัตกรรม
5.1.ประพฤติ
2.5. พัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนตาม
ให้มีความรอบรู้
จรรยาบรรณของ
ทันสมัยและทันต่อ วิชาชีพ
การเปลี่ยนแปลง
3. สามารถ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู
3.1พัฒนา
หลักสูตร การ
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

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

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
จัดการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู้
3.2วางแผนและ
จัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกรรม
3.3 ดูแล
ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
สามารถรายงาน
ผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบ
3.4 จัดกิจกรรม
และสร้าง
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

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

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการ
เรียนโดยตระหนัก
ถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน
3.5 วิจัยสร้าง
นวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
3.6ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
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มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

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

ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
4. มี
ความสามารถใน
การความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและ
ชุมชน
4.2 สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ของผู้เรียน
4.3 ศึกษาเข้าถึง
บริบทชุมชนและ
สามารถอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม
237

มคอ.2 มรรพ.

ชั้นปีที่ 1
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 2
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
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ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง

ชั้นปีที่ 4
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
4.4 ส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
5.1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1001801
สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและ
2(90)
ต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษาเข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study)โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติ
หน้าที่ครูถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของ (เขียนเป็นข้อ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
สมรรถนะรอง
ๆ
สมรรถนะ
หลัก
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์ ประกอบด้วย
รอง
การผ่าน
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
สมรรถนะ
สมรรถนะ 1. มีความรู้
1. แสดง
1. วิเคราะห์ 1. ความรักและ
หลักที่ 2
รองที่
ความเข้าใจ พฤติกรรมที่ และสรุป
ศรัทธาใน
สามารถ
2.1
เกี่ยวกับจิต
สะท้อนถึงการ คุณลักษณะ วิชาชีพครู
ปฏิบัติหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนา วิญญาณความ มีจิตวิญญาณ ของครูที่
2. จรรยาบรรณ
ครู
ผู้เรียนด้วย เป็นครู
ความเป็นครู แสดงออกถึง และวินัยครู
จิตวิญญาณ โดยเฉพาะ
เกณฑ์การ
ความรักและ 3.บทบาทหน้าที่
ความเป็นครู ความรักและ ผ่านร้อยละ ศรัทธาใน
ครูผู้สอนและครู
ศรัทธาใน
80
วิชาชีพครูได้ ประจำชั้น
วิชาชีพ การ
2. วิเคราะห์ 4.รายงานผล
ปรารถนาดีต่อ
ตนเองถึง
การพัฒนา
ศิษย์อย่าง
ความรักและ ผู้เรียนใน
เสมอภาค
ศรัทธาที่มีต่อ รูปแบบ
และการมีจิต
วิชาชีพครู ใน การศึกษาราย
สาธารณะ
ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
1. การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
3. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)

คู่มือ "ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
1" มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. บทนำ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา
2. กิจกรรม ศึกษา
สังเกต ปฏิบัติงาน
และบันทึกผลงาน
ในสถานศึกษา
ประเด็นดังต่อไปนี้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
สะท้อนกลับ (AAR) :
เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)
พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

นำไปสู่การ
พัฒนาตนเอง
ให้มี
คุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของ (เขียนเป็นข้อ
สมรรถนะรอง
ๆ
และเกณฑ์ ประกอบด้วย
การผ่าน
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
ประเด็น
กรณี (Case
ดังต่อไปนี้ คือ Study)
- ความใฝ่ฝัน 5.การออกแบบ
อยากเป็นครู และสร้าง
- ความสนใจ หลักสูตร
เรื่องราว
รายวิชาในชั้น
เกี่ยวกับครู
เรียน
- การเคารพ 6.แนวทางการ
บูชาครู
พัฒนาตนใน
- ความภาค เส้นทางวิชาชีพ
ภูมิใจในอาชีพ ครู
ครู
7. กิจกรรมการ
- ทัศนคติที่ดี พัฒนาวิชาชีพ
ต่อวิชาชีพครู ของครูทั้งใน
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน
(Experiential –
based learning)
5. การเรียนรู้
แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
(Community –
based learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.1 ความรัก
และศรัทธาใน
วิชาชีพครู
2.2
จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินัยครู
2.3บทบาท
หน้าที่ของครูผู้สอน
และครูประจำชั้นใน
การช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน
2.4 การ
ออกแบบและสร้าง
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของ (เขียนเป็นข้อ
สมรรถนะรอง
ๆ
และเกณฑ์ ประกอบด้วย
การผ่าน
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
และนอก
สถานศึกษา
8. แนวทางใน
การทำงานและ
แก้ปัญหา
ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรใน
สถานศึกษา
9. ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับ
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ครูกับ
ชุมชน โรงเรียน
กับชุมชน
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
7. การเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วม
ใจ
(Collaborative
Learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

หลักสูตรรายวิชาใน
ชั้นเรียน
2.5 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลผู้เรียนทั้ง
แบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
2.6แนวทางใน
การทำงานและ
แก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.7แนวทางการ
พัฒนาตนใน
เส้นทางวิชาชีพครู
2.8 กิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2.9
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ครูกับ
ชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชน
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

3. ผู้ประเมินและ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้บริหาร:
แบบประเมิน
สมรรถนะ
3.2 ครู/
อาจารย์ผู้สอน:
แบบประเมิน
สมรรถนะแบบ
ประเมินพฤติกรรม
3.3 นักศึกษา:
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์แบบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

สมรรถนะ
รองที่
2.5
พัฒนา
ตนเองให้มี
ความรอบรู้
ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

1. ความเข้าใจ ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้า
ได้ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มี

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

1.สืบค้นและ
สรุปแนว
ทางการ
พัฒนาตนใน
เส้นทาง
วิชาชีพครูด้วย
การรวบรวม
ข้อมูลจาก
บุคลากรทาง
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

1. ความรักและ
ศรัทธาใน
วิชาชีพครู
2. จรรยาบรรณ
และวินัยครู
3.บทบาทหน้าที่
ครูผู้สอนและครู
ประจำชั้น

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

1. การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)

สังเกต และ EPortfolio
4. เกณฑ์การ
วัดผลและ
ประเมินผล
คู่มือ "ปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
1" มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. บทนำ
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

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

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สะท้อนกลับ (AAR) :
เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)
พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ความรอบรู้
และทันต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
รวมทั้ง
สามารถที่จะ
นำเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับ
การพัฒนาครู
ในภาพรวมได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

การศึกษาและ
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
พร้อมนำเสนอ
ด้วยรูปแบบที่
ทันสมัย
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
4.รายงานผล
การพัฒนา
ผู้เรียนใน
รูปแบบ
การศึกษาราย
กรณี (Case
Study)
5.การออกแบบ
และสร้าง
หลักสูตร
รายวิชาในชั้น
เรียน
6.แนวทางการ
พัฒนาตนใน

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
3. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน
(Experiential –
based learning)
5. การเรียนรู้
แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2. กิจกรรม ศึกษา
สังเกต ปฏิบัติงาน
และบันทึกผลงาน
ในสถานศึกษา
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ความรัก
และศรัทธาใน
วิชาชีพครู
2.2
จรรยาบรรณ
วิชาชีพและวินัยครู
2.3บทบาท
หน้าที่ของครูผู้สอน
และครูประจำชั้นใน
246

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของ (เขียนเป็นข้อ
สมรรถนะรอง
ๆ
และเกณฑ์ ประกอบด้วย
การผ่าน
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
เส้นทางวิชาชีพ
ครู
7. กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา
8. แนวทางใน
การทำงานและ
แก้ปัญหา
ร่วมกันระหว่าง
บุคลากรใน
สถานศึกษา
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
(Community –
based learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วม
ใจ
(Collaborative
Learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

การช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน
2.4 การ
ออกแบบและสร้าง
หลักสูตรรายวิชาใน
ชั้นเรียน
2.5 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลผู้เรียนทั้ง
แบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม
2.6แนวทางใน
การทำงานและ
แก้ปัญหาร่วมกัน
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ของ (เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
สมรรถนะรอง
ๆ
เพื่อให้เกิด
และเกณฑ์ ประกอบด้วย
สมรรถนะ
การผ่าน
หัวข้อและ
(รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ
ท้ายตาราง)**
สังเขป)
9. ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับ
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ครูกับ
ชุมชน โรงเรียน
กับชุมชน
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สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา
2.7แนวทางการ
พัฒนาตนใน
เส้นทางวิชาชีพครู
2.8 กิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
2.9
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ครูกับ
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ชุมชน โรงเรียนกับ
ชุมชน
3. ผู้ประเมินและ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้บริหาร:
แบบประเมิน
สมรรถนะ
3.2 ครู/
อาจารย์ผู้สอน:
แบบประเมิน
สมรรถนะแบบ
ประเมินพฤติกรรม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

3.3 นักศึกษา:
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์แบบ
สังเกต และ EPortfolio
4. เกณฑ์การ
วัดผลและ
ประเมินผล
สมรรถนะ
หลักที่ 3
มีความ
สามารถใน
การจัดการ
เรียนรู้

สมรรถนะ
รองที่ 3.1
พัฒนา
หลักสูตรการ
จัดการ
เรียนรู้ สื่อ

1. การมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระวนการ
จัดการเรียนรู้
ที่ถูกต้องในทุก

1. อธิบาย
กระบวนการพั
ฒนาหลักสูตร
และสร้าง
รายวิชาในชั้น
เรียน

1. อธิบาย
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้
สื่อ การวัดผล
และ
ประเมินผล
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

การวัดและ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

สมรรถนะ
รองที่ 3.3
ดูแล
ช่วยเหลือ
และพัฒนา
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
สามารถ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ขั้นตอนและ
สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
1. การมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือและ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน พร้อม
ทั้งประยุกต์ใช้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

การเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

1. ดูแล
ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน
ให้มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
และประสบ

1. ระบุ
บทบาทหน้าที่
ของครูผู้สอน
และครูประจำ
ชั้นในการ
ช่วยเหลือและ
พัฒนาผู้เรียน
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

รายงานผล
การพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนได้
อย่างเป็น
ระบบ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าว
ในการจัด
ทำการศึกษา
รายกรณีและ
วิจัยในชั้น
เรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน
ความสำเร็จใน
การเรียนรู้
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2. ศึกษา
รวบรวม และ
สรุป
รายละเอียด
ของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลผู้เรียน
ทั้งแบบ
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม3.
ระบุและ
วิเคราะห์
พฤติกรรมที่
เป็นปัญหา
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

หรือต้องการ
พัฒนาของ
กรณีศึกษา
(case study)
และรวบรวม
ข้อมูลด้วย
เครื่องมือที่มี
ความ
หลากหลาย
พร้อมนำเสนอ
แนวทางแก้ไข
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

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

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

1.
ความสามารถ
ในการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
เข้าสู่ชั้นเรียน
รวมถึง
สร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน
1. ประยุกต์ใช้
สื่อและ
เทคโนโลยีวัด
และ
ประเมินผล
เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและ
สร้างสรรค์
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

1. ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา
ที่ทันสมัยกับ
การพัฒนา
ผู้เรียน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน
สมรรถนะ
รองที่ 3.6
ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น
อย่าง
สร้างสรรค์
และมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมการ
พัฒนา
วิชาชีพ

1. การมี
ความรู้ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักการ
ทำงานเป็นทีม
และการเป็น
สมาชิกที่ดีของ
ทีม

1. ปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดี
ของทีมในการ
ทำงาน
เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

1. วิเคราะห์
และสรุป
แนวทางใน
การทำงาน
และแก้ปัญหา
ร่วมกัน
ระหว่าง
บุคลากรใน
สถานศึกษา
2. วิเคราะห์
และ
สังเคราะห์
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 4
มีความ
สามารถใน
การสร้าง

สมรรถนะ
รอง

สมารถนะ
รองที่ 4.1
ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองใน
การพัฒนา

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

1.
ความสามารถ
ในการร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
ทั้งในส่วนของ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ลักษณะ
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
ของครูทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1.ร่วมมือกับ
1. รวบรวม
ผู้ปกครองและ ข้อมูลของ
ชุมชนในการ
ผู้เรียนจาก
พัฒนาผู้เรียนให้ ผู้ปกครองด้วย
มีคุณลักษณะ การสังเกต
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ความสัมพันธ์ และ
กับผู้ปกครอง แก้ปญ
ั หา
และชุมชน ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์

การรวบรวม
ข้อมูลและ
ร่วมกัน
วางแผนใน
การพัฒนา
และแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

อันพึงประสงค์
และเกิดการ
เรียนรู้

สมรรถนะ
รองที่ 4.3
ศึกษา
เข้าถึงบริบท

1. การมี
ความรู้ความ
เข้าใจบริบท
ของชุมชนและ

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทชุมชน
และนำมา

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

และการ
สัมภาษณ์
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
เกณฑ์การผ่าน 80
ร้อยละ 80

4.3.1 สังเกต
รวบรวม และ
วิเคราะห์
รูปแบบการมี
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะ
หลักที่ 5

สมรรถนะ
รอง

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ชุมชน และ
สามารถอยู่
ร่วมกันบน
พื้นฐาน
ความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม

สามารถนำ
องค์ความรู้
ดังกล่าวมา
บูรณาการเข้า
สู่กระบวนการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

สมรรถนะ
รองที่ 5.1
ปฏิบัติตน

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน
บูรณาการใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

1.แสดงออก
ถึงการ
ประพฤติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ปฏิสัมพันธ์
สัมพันธ์
ระหว่างครูกับ
บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ครู
กับชุมชน
โรงเรียนกับ
ชุมชน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. ระบุ
จรรยาบรรณ
และวินัยครู
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สมรรถนะ
หลัก

ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

สมรรถนะ
รอง

ตาม
จรรยาบรร
ณของ
วิชาชีพ

คำอธิบาย
สมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตาม
วิชาชีพ
จรรยาบรรณ
นำไปสู่การ
วิชาชีพครู
พัฒนาตนเอง
ให้มี
เกณฑ์การผ่าน
คุณลักษณะ ร้อยละ 80
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะรอง
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

จากการสังเกต
และวิเคราะห์
การปฏิบัติ
หน้าที่ครูใน
สถานศึกษาได้
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
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วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1002801
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ
2(90)
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์
และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผล จากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
คำอธิบาย
ตัวบ่งชี้ของ ตัวบ่งชี้ของ
เนื้อหา
กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
วิธีการวัดและ
วิธีการสะท้อนผลกลับ
รองและย่อย
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมินผล
ให้ผู้เรียน
(ถ้ามี)
รองหรือย่อย
หลัก
รองหรือย่อย
ๆ
เพื่อให้เกิด
(ตามหลักการ
และเกณฑ์ และเกณฑ์ ประกอบด้วย
สมรรถนะ
ประเมินผล สะท้อน
การผ่าน
การผ่าน
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
ผลและพัฒนา)
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
1. มีความรู้
1. แสดง
1.ช่วยเหลือ 1. ระเบียบและ 1. การเรียนรู้โดย คู่มือ "ปฏิบัติการ 1. การตรวจผลงาน สะท้อนกลับ (AAR) :
ที่
รองที่
ความเข้าใจ
พฤติกรรมที่ ผู้เรียนและ
ข้อบังคับของ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน สอนในสถานศึกษา 2. การสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคลและร่วม
2
2.1
เกี่ยวกับจิต
สะท้อนถึง บุคลากรใน
สถานศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
สามารถปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนา วิญญาณความ การมีจิต
โรงเรียนด้วย การสอนใน
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต เป็นครู
วิญญาณ
ความเต็มใจ สถานศึกษา 1
วิญญาณความ โดยเฉพาะ
ความเป็นครู โดยไม่ต้องร้อง 2. การ
เป็นครู
ความรักและ
เกณฑ์การ ขอและไม่หวัง ช่วยเหลือผู้เรียน
ศรัทธาใน
ผ่านร้อยละ สิ่งตอบแทน และบุคลากร
วิชาชีพ การ
80
ทางการศึกษา
ปรารถนาดีต่อ
เกณฑ์การ
3. แนวทางใน
ศิษย์อย่างเสมอ
ผ่านร้อยละ การพัฒนา
ภาค และการมี
80
ตนเองให้มี
จิตสาธารณะ
ความเป็นครูมือ
นำไปสู่การ
อาชีพที่เท่าทัน
พัฒนาตนเองให้
ต่อการ
มีคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ดังกล่าว
ทางด้านศาสตร์
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กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2" มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. บทนำ บทบาท
หน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู/
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา
2. กิจกรรม
ปฏิบัติงานร่วมกับ
ครูพี่เลี้ยงและ
บันทึกผลงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 . ระเบียบและ
ข้อบังคับของ

3. การประเมินผล
การสะท้อนการ
เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)

(Problem based learning)
2. การเรียนรู้โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็น
ฐาน (Case –
based learning)
3. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situation
– based
learning)
4. การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน

พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
4.ออกแบบ
แผนการจัด
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ
เทคโนโลยีการ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้
5. การจัด
บรรยากาศการ

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
(Experiential –
based learning)
5. การเรียนรู้
แบบใช้ชุมชนเป็น
ฐาน
(Community –
based learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมมือ
(Cooperative
learning)
7. การเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วม
ใจ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สถานศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
2.2. การ
ช่วยเหลือผู้อื่น
2.3. แนวทางใน
การพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

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

เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
เรียนรู้ในชั้น
(Collaborative
เรียน
Learning)
6. การบริหาร
การศึกษาและ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
7. การวิเคราะห์
และเก็บ
รวบรวมบริบท
ชุมชนรอบที่ตั้ง
ของโรงเรียน
8. โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.4. การ
ออกแบบแผน
จัดการเรียนรู้ สื่อ
และเทคโนโลยี การ
วัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้
2.5 การจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
2.6 การบริหาร
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.7การ
วิเคราะห์และเก็บ
รวบรวมบริบท
ชุมชนรอบที่ตั้งของ
โรงเรียน
2.8 โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้ประเมินและ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

3.1 ผู้บริหาร:
แบบประเมิน
สมรรถนะ
3.2 ครู/
อาจารย์ผู้สอน:
แบบประเมิน
สมรรถนะแบบ
ประเมินพฤติกรรม
3.3 นักศึกษา:
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์แบบ
สังเกต
และ E-Portfolio
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

4. เกณฑ์การ
วัดผลและ
ประเมินผล
สมรรรถนะ
รองที่ 2.2
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม
และจริยธรรม
และเป็น
พลเมืองที่
เข้มแข็ง

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับและ
เป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับผู้อื่นใน
ทุกๆด้าน

1.ปฏิบัติตัว
ตามระเบียบ
และข้อบังคับ
ของ
สถานศึกษา
และการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
อย่างเคร่งครัด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.5
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ความเข้าใจ ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้า
ได้ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มี
ความรอบรู้และ
ทันต่อการ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. วิเคราะห์
และนำเสนอ
แนวทางใน
การพัฒนา
ตนเองให้มี
ความเป็นครู
มืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถ
ที่จะนำเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับ
การพัฒนาครู
ในภาพรวมได้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง @. การมีความรู้
ที่ 3
ที่ 3.1
ความเข้าใจ
มีความ
พัฒนา
เกี่ยวกับ
สามารถในการ หลักสูตรการ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่
สื่อ การวัด
ถูกต้องในทุก
และประเมิน ขั้นตอน และ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

1. อธิบาย
กระบวนการ
พัฒนา
หลักสูตร
ออกแบบ
และสร้าง

1. อธิบาย
เกี่ยวกับ
หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้
สื่อ การวัด
และ
ประเมินผล

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

268

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ผลการเรียนรู้

สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์

รายวิชาใน
ชั้นเรียน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

การเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบ
แผนการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับครูพี่
เลี้ยงได้
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. จัด
1. อธิบายถึง
ที่ 3.4จัด
ความเข้าใจ
บรรยากาศ แนวทางการ
กิจกรรมและ หลักการและ การเรียนรู้ที่ จัดบรรยากาศ
สร้าง
แนวทางการจัด เน้นให้
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

บรรยากาศ
การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมี
ความสุขใน
การเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข
ภาวะของ
ผู้เรียน

บรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน นำไปสู่
การออกแบบ
การจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
ความสุข

ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
ภายใต้
ความสุข
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนได้
2. ออกแบบ
การจัด
บรรยากาศ
การเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนที่
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
ความสุข
ร่วมกับครูพี่
เลี้ยงได้
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. ปฏิบัติตน 1. ให้ความ
ที่ 3.6
ความเข้าใจและ เป็นสมาชิกที่ ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถ
ดีของทีมใน ดำเนิน
ร่วมกับผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติ การทำงาน กิจกรรมต่างๆ
อย่าง
ตามหลักการ
ในโรงเรียน
สร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีม เกณฑ์การ ภายใต้การ
และมีส่วนร่วม และการเป็น
ผ่านร้อยละ สื่อสารด้วยวัจ
ในกิจกรรม
สมาชิกที่ดีของ 80
นภาษา
การพัฒนา
ทีม
และอวัจน
วิชาชีพ
ภาษาที่
เหมาะสม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1.ความสามารถ 1.ร่วมมือกับ 1. รวบรวม
ที่4.
ที4่ .1
ในการร่วมมือ ผู้ปกครอง ข้อมูลของ
มีความ
ร่วมมือกับ
กับผู้ปกครอง และชุมชนใน ผู้เรียนจาก
สามารถในการ ผู้ปกครองใน ทั้งในส่วนของ การพัฒนา ผู้ปกครองด้วย
สร้าง
การพัฒนา
การรวบรวม
ผู้เรียนให้มี การสังเกต
ความสัมพันธ์ และแก้ปัญหา ข้อมูลและ
คุณลักษณะ และการ
กับผู้ปกครอง ผู้เรียนให้มี
ร่วมกันวางแผน อันพึง
สัมภาษณ์
และชุมชน
คุณลักษณะที่ ในการพัฒนา ประสงค์และ 2. ร่วม
พึงประสงค์
และแก้ปัญหา เกิดการ
วางแผนกับ
ผู้เรียนให้มี
เรียนรู้
ผู้ปกครองใน
การพัฒนา
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

คุณลักษณะที่ เกณฑ์การ
พึงประสงค์
ผ่านร้อยละ
80

สมรรถนะรอง
ที่ 4.3
ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน
และสามารถ
อยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความ

1. การมีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
สามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าว
มาบูรณาการ
เข้าสู่

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นำมาบูรณา
การในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. ศึกษาและ
วิเคราะห์
บริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของ
โรงเรียนอย่าง
ละเอียด
พร้อมนำเสนอ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

แตกต่างทาง
วัฒนธรรม

กระบวนการจัด เกณฑ์การ
กิจกรรมการ
ผ่านร้อยละ
เรียนรู้
80

สมรรถนะรอง
ที่ 4.4
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. การมีส่วน
ร่วมและเป็น
ผู้นำในการจัด
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
โรงเรียนมี
บทบาทในการ
ส่งเสริม
อนุรักษ์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ผลการศึกษา
อย่างครบถ้วน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. เข้าร่วม 1. เข้าร่วม
และจัด
กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมการ ที่ทางโรงเรียน
เรียนรู้ที่
และชุมชนเป็น
ส่งเสริม
ผู้ดำเนิน
อนุรักษ์
โครงการที่
วัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับ
และภูมิ
การส่งเสริม
อนุรักษ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถหลักที่
5

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถรองที่
5.1

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

วัฒนธรรม และ ปัญญา
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้
เรียนรู้จาก
กิจกรรม
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

1.แสดงออก 1. ระบุ
ถึงการ
จรรยาบรรณ
ประพฤติ
และวินัยครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตน
จรรยาบรรณ วิชาชีพ นำไปสู่ ตาม
ของวิชาชีพ
การพัฒนา
จรรยาบรรณ
ตนเองให้มี
วิชาชีพครู
คุณลักษณะ
ดังกล่าว
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

จากการสังเกต
และวิเคราะห์
การปฏิบัติ
หน้าที่ครูใน
สถานศึกษาได้
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (Internship 3)
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1003801
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพออกแบบการจัด
2(90)
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยร่ วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหา
ตัวบ่งชี้ของ ตัวบ่งชี้ของ
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
วิธีการสะท้อนผลกลับ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
สมรรถนะ
สมรรถนะ
จัดการเรียนรู้
ๆ
สื่อและ/หรือแหล่ง
วิธีการวัดและ
ให้ผู้เรียน
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
สมรรถนะ
หลัก
รองหรือย่อย
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
เรียนรู้
ประเมินผล
(ตามหลักการ
(ถ้ามี)
รองหรือย่อย และเกณฑ์ และเกณฑ์
สมรรถนะ
หัวข้อและ
ประเมินผล สะท้อน
การผ่าน
การผ่าน
(รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ
ผลและพัฒนา)
ท้ายตาราง)**
สังเขป)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
1. มีความรู้
1. แสดง
1.ช่วยเหลือ 1. ระเบียบและ 1.การเรียนรู้โดย คู่มือปฏิบัติการสอน 1. การตรวจผลงาน สะท้อนกลับ (AAR) :
ที่
รองที่
ความเข้าใจ
พฤติกรรมที่ ผู้เรียนและ
ข้อบังคับของ
ใช้วิจัยเป็นฐาน ในสถานศึกษา 3 มี 2. การสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคลและร่วม
2
2.1
เกี่ยวกับจิต
สะท้อนถึง บุคลากรใน
สถานศึกษาและ (Researchองค์ประกอบดังนี้ 3. การประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สามารถปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนา วิญญาณความ การมีจิต
โรงเรียนด้วย การฝึก
based learning) 1.บทนำบทบาท การสะท้อนการ
รูปแบบชุมชนแห่งการ
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต เป็นครู
ความเต็มใจ
หน้าที่ของ
เรียนรู้ (PLC)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
สมรรถนะ
คำอธิบาย
ๆ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
สมรรถนะ
ประกอบด้วย
(ถ้ามี)
รองหรือย่อย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
วิญญาณความ โดยเฉพาะ
วิญญาณ
โดยไม่ต้องร้อง ปฏิบัติการสอน
เป็นครู
ความรักและ
ความเป็นครู ขอและไม่หวัง ในสถานศึกษา
ศรัทธาใน
เกณฑ์การ สิ่งตอบแทน 2. จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การ
ผ่านร้อยละ 2.แสดง
วิชาชีพและ
ปรารถนาดีต่อ 80
พฤติกรรมที่ คุณธรรมสำหรับ
ศิษย์อย่างเสมอ
สะท้อนถึง
ครู
ภาค และการมี
ความรักและ 3. การออกแบบ
จิตสาธารณะ
เอื้ออาทรต่อ การจัดกิจกรรม
นำไปสู่การ
ผู้เรียนอย่าง การเรียนรู้ที่
พัฒนาตนเองให้
เสมอภาคทั้ง สอดคล้องกับ
มีคุณลักษณะ
ทางกาย วาจา ผู้เรียนที่มีความ
ดังกล่าว
และใจ
หลากหลาย
4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
2.การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situationbased learning)
3.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน
(Experientialbased learning)
4.การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Communitybased learning)

ผู้บริหาร/ครู
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา
2. กิจกรรม
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และ
บันทึกผลงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1. ระเบียบและ
ข้อบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขัน้ สูง
5. การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาในชั้น
เรียน
6. การพัฒนา
ตนเองให้มี
ความเป็นครูมือ

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วม
ใจ
(Collaborative
Learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.2. การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนที่มีความ
หลากหลาย
2.3. การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะการคิดขั้น
สูง
2.4. การ
ประยุกต์ใช้
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ
(รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ
ท้ายตาราง)**
สังเขป)
อาชีพที่เท่าทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
7.การวิจัยอย่าง
ง่าย เช่น วิจัย
หน้าเดียว
8. การวิเคราะห์
และนำเสนอ
บริบทชุมชน

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาในชั้น
เรียน
2.5. การพัฒนา
ตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

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

เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ
(รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ
ท้ายตาราง)**
สังเขป)
รอบที่ตั้งของ
โรงเรียน
9. การเข้าร่วม
โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.6 การวิจัย
อย่างง่าย เช่น วิจัย
หน้าเดียว
2.7. การ
รวบรวมข้อมูลของ
ผู้เรียนจาก
ผู้ปกครอง
2.8. การ
วิเคราะห์และ
นำเสนอบริบท
ชุมชนรอบที่ตั้งของ
โรงเรียน
2.9. การเข้า
ร่วมกิจกรรม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
1.1 ผู้บริหาร :
แบบประเมิน
สมรรถนะ
1.2 ครู/อาจารย์
ผู้สอน : แบบ
ประเมินสมรรถนะ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

แบบประเมิน
พฤติกรรม
1.3 นักศึกษา :
แบบประเมิน
ตนเอง แบบ
สัมภาษณ์ แบบ
สังเกต และ EPortfolio
2. เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล
สมรรถนะรอง
ที2่ .2
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับและ

-

1. ปฏิบัติตัว
ตามระเบียบ
และข้อบังคับ
ของ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

มีคุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่
และจริยธรรม ดีให้กับผู้อื่นใน
และเป็น
ทุกๆด้าน
พลเมืองที่
เข้มแข็ง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สถานศึกษา
และการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
อย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่างดี
ให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย
วาจาและ
จิตใจ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.3
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และ
ยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. การ
ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันใน
ทุกๆมิติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

-

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. ออกแบบ
และจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มี
ความ
หลากหลาย
เหมาะกับผู้ที่
เรียนที่มีความ
แตกต่างทั้ง
ทางด้าน
รูปแบบการ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เรียนรู้ ระดับ
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
และ
วัฒนธรรม

สมรรถนะรอง
ที2่ .4
สร้างแรง
บันดาลใจ
และพัฒนา

1. การกระตุ้น
และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
ที่นำไปสู่การ

-

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1.แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น
ทุ่มเทต่อการ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ผู้เรียนให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้และ
สร้าง
นวัตกรรม

สร้างนวัตกรรม
โดยใช้ความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

พัฒนาผู้เรียน
ให้ประสบ
ความสำเร็จใน
การเรียน
2. กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ
คิดอย่าง
สร้างสรรค์
ด้วยการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้ง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.5
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. ความเข้าใจ
ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้า
ได้ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มี

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

-

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ในและนอก
ห้องเรียน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. เข้าร่วม
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
และสามารถ
สะท้อนผล
การ
เปลี่ยนแปลงที่
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ความรอบรู้และ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถ
ที่จะนำเสนอ
แนวทางที่
เหมาะสมกับ
การพัฒนาครู
ในภาพรวมได้
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้
ที่3
ที่ 3.1
ความเข้าใจ
มีความสามารถ พัฒนา
เกี่ยวกับ
ในการจัดการ หลักสูตรการ กระบวนการ
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่าง
ชัดเจน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

1.อธิบาย
กระบวนการ
พัฒนา
หลักสูตร
ออกแบบ

1. ออกแบบ
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มี
ความ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

สื่อ การวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู้

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ถูกต้องในทุก
ขั้นตอน และ
สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

และสร้าง
รายวิชาใน
ชั้นเรียน
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

เหมาะสม
สอดคล้องและ
ครบถ้วนในทุก
ขั้นตอนได้ด้วย
ตนเอง

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1.
1. วางแผน 1. ออกแบบ
ที3่ .2
ความสามารถ และ
และจัด
วางแผนและ ในการออกแบบ ออกแบบ
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม เนื้อหาสาระ เรียนรู้ที่เน้น
ที่สามารถ
การเรียนรู้ที่
และกิจกรรม ให้ผู้เรียนเกิด
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มคอ.2 มรรพ.

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

การจัด
เรียนรู้ เพื่อ
พัฒนา
ผู้เรียนได้
อย่าง
เหมาะสม
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. ดูแล
ที่ 3.3
ความเข้าใจ
ช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือ เกี่ยวกับ
และพัฒนา
และพัฒนา
เครื่องมือและ ผู้เรียนให้มี
ผู้เรียนเป็น
ระบบการดูแล คุณลักษณะ

กระบวนการ
คิดขั้นสูง ด้วย
ชุดคำถามหรือ
กิจกรรมที่
เหมาะสม

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

พัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้
คิด และมี
ความเป็น
นวัตกร

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
ขั้นสูง โดย
สามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้
สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. พัฒนาหรือ
แก้ปัญหา
ผู้เรียนใน
ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

รายบุคคล
สามารถ
รายงานผล
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็น
ระบบ

ช่วยเหลือ
ผู้เรียน พร้อม
ทั้งประยุกต์ใช้
ความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าว
ในการจัด
ทำการศึกษา
รายกรณีและ
วิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

ที่พึงประสงค์
และประสบ
ความสำเร็จ
ในการเรียนรู้
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ด้วย
กระบวนการวิ
จัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
วิธีวิจัย
1. นำเสนอ
ผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนด้วย
รูปแบบการ
วิจัยหน้าเดียว
ได้

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 3.4
จัดกิจกรรม
และสร้าง
บรรยากาศ
การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมี
ความสุขใน
การเรียนโดย
ตระหนักถึงสุข

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. การมีความรู้
ความเข้าใจ
หลักการและ
แนวทางการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน นำไปสู่
การออกแบบ
การจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้ในชั้น

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. จัด
1. ออกแบบ
บรรยากาศ การจัด
การเรียนรู้ที่ บรรยากาศ
เน้นให้
การเรียนรู้ใน
ผู้เรียนเกิด ชั้นเรียนที่
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ภายใต้
ผู้เรียนมี
ความสุข
ความสุขได้
เกณฑ์การ ด้วยตนเอง
ผ่านร้อยละ
80
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ภาวะของ
ผู้เรียน

เรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
ความสุข

สมรรถนะรอง
ที3่ .5
วิจัย สร้าง
นวัตกรรม
และ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ

1.
ความสามารถ
ในการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาเข้าสู่
ชั้นเรียน รวมถึง
สร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1.
ประยุกต์ใช้
สื่อและ
เทคโนโลยี
วัดและ
ประเมินผล
เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม

1.ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา
ที่ทันสมัยกับ
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียนได้อย่าง
เหมาะสม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

การเรียนรู้ของ การศึกษาเพื่อ
ผู้เรียน
พัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

และ
สร้างสรรค์
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. ปฏิบัติตน
ที3่ .6
ความเข้าใจและ เป็นสมาชิกที่
ปฏิบัติงาน
สามารถ
ดีของทีมใน
ร่วมกับผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติ การทำงาน
อย่าง
ตามหลักการ
เกณฑ์การ
สร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีม ผ่านร้อยละ
และมีส่วนร่วม และการเป็น
80
ในกิจกรรม
สมาชิกที่ดีของ
ทีม

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. ให้ความ
ร่วมมือในการ
ดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน
ภายใต้การ
สื่อสารด้วยวัจ
นภาษา
และอวัจน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

การพัฒนา
วิชาชีพ

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1. การเข้าร่วม
ที่4.
ที4่ .2
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ

1. ร่วมมือ
กับ
ผู้ปกครอง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ภาษาที่
เหมาะสม
3.6.4
แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. มีส่วนร่วม
ในการเยี่ยม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

มีความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
และชุมชน
เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของ
ผู้เรียน

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

การสร้าง
เครือข่าย
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนและ
ความสามารถ
ในการนำ
ผู้ปกครองหรือ
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

และชุมชนใน
การพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์และ
เกิดการ
เรียนรู้

บ้านของ
ผู้เรียน
2. มีส่วนร่วม
ในการประชุม
ผู้ปกครองที่
ทาง
สถานศึกษา
จัดขึ้น และ
สรุปผลการ
เกณฑ์การ ประชุม
ผ่านร้อยละ ผู้ปกครองได้
80
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที4่ .3
ศึกษา เข้าถึง
บริบทชุมชน
และสามารถ
อยู่ร่วมกันบน
พื้นฐานความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรม

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. การมีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
สามารถนำองค์
ความรู้ดังกล่าว
มาบูรณาการ
เข้าสู่
กระบวนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. มีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นำมาบูรณา
การในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
1. ศึกษาและ
วิเคราะห์
บริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของ
โรงเรียนอย่าง
ละเอียด
พร้อมนำเสนอ
ผลการศึกษา
อย่างครบถ้วน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะรอง 1. การมีส่วน 1. เข้าร่วม 1. เข้าร่วม
ที4่ .4
ร่วมและเป็น
และจัด
กิจกรรมต่างๆ
ส่งเสริม
ผู้นำในการจัด กิจกรรมการ ทีท่ างโรงเรียน
อนุรักษ์
กิจกรรมที่
เรียนรู้ที่
และชุมชนเป็น
วัฒนธรรม
ส่งเสริมให้
ส่งเสริม
ผู้ดำเนิน
และภูมิปัญญา โรงเรียนมี
อนุรักษ์
โครงการที่
ท้องถิ่น
บทบาทในการ วัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริม
และภูมิ
การส่งเสริม
อนุรักษ์
ปัญญา
อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ ท้องถิ่น
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้
เรียนรู้จาก
กิจกรรม
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1. มีความรู้
1. แสดงออก 1. ปฏิบัติตน
ที5่
ที่ 5.1
ความเข้าใจ
ถึงการ
ตาม
ปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม เกี่ยวกับ
ประพฤติ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ ปฏิบัติตน
และวินัยครูได้
ของวิชาชีพ
ของวิชาชีพ
วิชาชีพ นำไปสู่ ตาม
การพัฒนา
จรรยาบรรณ
ตนเองให้มี
วิชาชีพครู
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สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

คุณลักษณะ
ดังกล่าว
เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อและ/หรือแหล่ง
เพื่อให้เกิด
เรียนรู้
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เกณฑ์การ
ผ่านร้อยละ
80
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (Internship 4)
รหัส
คำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
1004801
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพออกแบบและจัดกิจกรรม
2(290)
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิ ดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
คำอธิบาย
ตัวบ่งชี้ของ ตัวบ่งชี้ของ
เนื้อหา
กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
วิธีการวัดและ
วิธีการสะท้อนผลกลับ
รองและย่อย
สมรรถนะ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
ประเมินผล
ให้ผู้เรียน
(ถ้ามี)
รองหรือย่อย
หลัก
รองหรือย่อย
ๆ
เพื่อให้เกิด
(ตามหลักการ
และเกณฑ์ และเกณฑ์ ประกอบด้วย
สมรรถนะ
ประเมินผล สะท้อน
การผ่าน
การผ่าน
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
ผลและพัฒนา)
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
1. มีความรู้
1. แสดง
1.ช่วยเหลือ 1. ระเบียบและ 1.การเรียนรู้โดย คู่มือปฏิบัติการสอน 1. การตรวจผลงาน สะท้อนกลับ (AAR) :
ที่
รองที่
ความเข้าใจ
พฤติกรรมที่ ผู้เรียนและ
ข้อบังคับของ
ใช้วิจัยเป็นฐาน ในสถานศึกษา4 มี 2. การสัมภาษณ์
เป็นรายบุคคลและร่วม
2
2.1
เกี่ยวกับจิต
สะท้อนถึง บุคลากรใน
สถานศึกษาและ (Researchองค์ประกอบดังนี้ 3. การประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
วิญญาณความ การมีจิต
โรงเรียนด้วย การฝึก
based learning) ๑. บทนำ บทบาท การสะท้อนการ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
สามารถปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนา เป็นครู
วิญญาณ
ความเต็มใจ ปฏิบัติการสอน
หน้าที่ครู
ผู้เรียนด้วยจิต โดยเฉพาะ
ความเป็นครู โดยไม่ต้องร้อง ในสถานศึกษา
วิญญาณความ ความรักและ
2.แสดง
ขอและไม่หวัง 2. จรรยาบรรณ
เป็นครู
ศรัทธาใน
พฤติกรรมที่ สิ่งตอบแทน วิชาชีพและ
วิชาชีพ การ
สะท้อนถึง
คุณธรรมสำหรับ
ปรารถนาดีต่อ ความรักและ
ครู
ศิษย์อย่างเสมอ เอื้ออาทรต่อ
3. การออกแบบ
ภาค และการมี ผู้เรียนอย่าง
การจัดกิจกรรม
จิตสาธารณะ เสมอภาคทั้ง
การเรียนรู้ที่
นำไปสู่การ
ทางกาย
สอดคล้องกับ
พัฒนาตนเองให้ วาจาและใจ
ผู้เรียนที่มีความ
มีคุณลักษณะ
หลากหลาย
ดังกล่าว
4. การออกแบบ
การจัดกิจกรรม
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กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
2.การเรียนรู้
สถานการณ์เป็น
ฐาน (Situationbased learning)
3.การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์เป็น
ฐาน
(Experientialbased learning)
4.การเรียนรู้แบบ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Communitybased learning)

หน้าที่ของ
ผู้บริหาร/ครู
อาจารย์ผู้สอน/
นักศึกษา
2. กิจกรรม
ปฏิบัติงานการสอน
ในสถานศึกษาและ
บันทึกผลงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
2.1. ระเบียบ
และข้อบังคับของ
สถานศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เรียนรู้ (AAR) จาก
การอภิปรายกลุ่ม
4.การนำเสนอ EPortfolio

รูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC)
พัฒนา : Creative
Discussion (แนวทาง
ปฏิบัติและพัฒนา
ตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

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

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)
การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะ
การคิดขัน้ สูง
5. การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใน
การการจัดการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน
6. การพัฒนา
ตนเองให้มี
ความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทัน

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**
5.การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)
6. การเรียนรู้
แบบร่วมแรงร่วม
ใจ
(Collaborative
Learning)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.2.
จรรยาบรรณและ
คุณธรรมสำหรับครู
2.3. การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนที่มีความ
หลากหลาย
2.4. การ
ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
7. การวิจัยใน
ชั้นเรียน
(Action
Research)
8. การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

มีทักษะการคิดขั้น
สูง
2.5. การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน
2.6. การพัฒนา
ตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน
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เนื้อหา
กระบวนการ
(เขียนเป็นข้อ
จัดการเรียนรู้
ๆ
เพื่อให้เกิด
ประกอบด้วย
สมรรถนะ
หัวข้อและ (รายละเอียดด้าน
คำอธิบายพอ ท้ายตาราง)**
สังเขป)
9. การบูรณา
การบริบท
ชุมชนสู่การ
จัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน
10. การจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ศาสตร์สาขา
วิชาเอก
2.7 การวิจัยในชั้น
เรียน (Action
Research)
2.8 การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน
2.9การบูรณา
การบริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของ
โรงเรียน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.10 การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้บริหาร :
แบบประเมิน
สมรรถนะ
2.2 ครู/อาจารย์
ผู้สอน : แบบ
ประเมินสมรรถนะ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

แบบประเมิน
พฤติกรรม
2.3 นักศึกษา :
แบบประเมิน
ตนเอง แบบ
สัมภาษณ์ แบบ
สังเกต และ EPortfolio
เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล
สมรรถนะรอง
ที2่ .2
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

1. ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับและ

-

1.ปฏิบัติตัว
ตามระเบียบ
และข้อบังคับ
ของ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

มีคุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่
และจริยธรรม ดีให้กับผู้อื่นใน
และเป็น
ทุกๆด้าน
พลเมืองที่
เข้มแข็ง

สมรรถนะรอง 1. การ
ที่ 2.3
ออกแบบและ

-

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สถานศึกษา
และการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
อย่างเคร่งครัด
2. ประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่างดี
ให้กับผู้เรียน
ทั้งทางกาย
วาจาและ
จิตใจ
1. ออกแบบ
และจัด
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และ
ยอมรับความ
แตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย
เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างกันใน
ทุกๆมิติ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มี
ความ
หลากหลาย
เหมาะกับผู้ที่
เรียนที่มีความ
แตกต่างทั้ง
ทางด้าน
รูปแบบการ
เรียนรู้ ระดับ
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
และ
วัฒนธรรม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.4
สร้างแรง
บันดาลใจ
และพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้
ใฝ่เรียนรู้และ
สร้าง
นวัตกรรม

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. การกระตุ้น และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด
ที่นำไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม
โดยใช้ความ
มุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การพัฒนา

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

1.แสดง
พฤติกรรมที่
สะท้อนให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น
ทุ่มเทต่อการ
พัฒนาผู้เรียน
ให้ประสบ
ความสำเร็จใน
การเรียน
2.กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ
คิดอย่าง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

สร้างสรรค์
ด้วยการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียน
3. เป็น
ต้นแบบในการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมให้
เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที่ 2.5
พัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

1. ความเข้าใจ ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพและ
ปฏิบัติตนสู่
ความก้าวหน้า
ได้ด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้มี
ความรอบรู้และ
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสามารถ
ที่จะนำเสนอ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

1. เข้าร่วม
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
และสามารถ
สะท้อนผล
การ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่าง
ชัดเจน
2. สังเคราะห์
และนำเสนอ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

แนวทางที่
เหมาะสมกับ
การพัฒนาครู
ในภาพรวมได้

รูปแบบการ
พัฒนาครูที่
เหมาะสมกับ
บริบทสังคมใน
ยุคปัจจุบัน
และส่งเสริม
ให้เกิดทักษะที่
สำคัญกับครู
อย่างแท้จริง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1. การมี
1.อธิบาย
1. ออกแบบ
ที่3
ที่ 3.1
ความรู้ความ
กระบวนการ การจัด
มีความสามารถ พัฒนา
เข้าใจเกี่ยวกับ พัฒนา
กิจกรรมการ
ในการจัดการ หลักสูตรการ กระบวนการ
หลักสูตร
เรียนรู้ที่มี
เรียนรู้
จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ที่ ออกแบบ
ความ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สื่อ การวัด
และ
ประเมินผล
การเรียนรู้

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ถูกต้องในทุก
ขั้นตอน และ
สามารถ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์
สมรรถนะรอง 1.
ที3่ .2
ความสามารถ
วางแผนและ ในการออกแบบ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ที่สามารถ
การเรียนรู้ที่
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้
ให้มีปัญญารู้ ผู้เรียนเกิด

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

และสร้าง
รายวิชาใน
ชั้นเรียน

เหมาะสม
สอดคล้องและ
ครบถ้วนในทุก
ขั้นตอนได้ด้วย
ตนเอง

1. วางแผน
และ
ออกแบบ
เนื้อหาสาระ
และกิจกรรม
การจัด
เรียนรู้ เพื่อ

1. ออกแบบ
และจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ
คิดขั้นสูง ด้วย
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คิด และมี
ความเป็น
นวัตกร

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

กระบวนการคิด
ขั้นสูง โดย
สามารถต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้
สร้างสรรค์
นวัตกรรมได้

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

พัฒนา
ผู้เรียนได้
อย่าง
เหมาะสม

ชุดคำถามหรือ
กิจกรรมที่
เหมาะสม
2. ออกแบบ
และจัดกิจกรร
รมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง
และนำไปสู่
การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

สมรรถนะรอง
ที่ 3.3
ดูแลช่วยเหลือ
และพัฒนา
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
สามารถ
รายงานผล
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็น
ระบบ

1. การมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
เครื่องมือและ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน พร้อม
ทั้งประยุกต์ใช้
ความรู้ความ
เข้าใจดังกล่าว
ในการจัด
ทำการศึกษา
รายกรณีและ
วิจัยในชั้นเรียน

1. ดูแล
ช่วยเหลือ
และพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
และประสบ
ความสำเร็จ
ในการเรียนรู้

1. พัฒนาหรือ
แก้ปัญหา
ผู้เรียนใน
ประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง
ด้วย
กระบวนการวิ
จัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
วิธีวิจัย
2. นำเสนอ
ผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนใน
รูปแบบของ
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

รายงานการ
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (5
บท) ได้
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. จัด
1. ออกแบบ
ที่ 3.4
ความเข้าใจ
บรรยากาศ การจัด
จัดกิจกรรม
หลักการและ การเรียนรู้ที่ บรรยากาศ
และสร้าง
แนวทางการจัด เน้นให้
การเรียนรู้ใน
บรรยากาศ
บรรยากาศการ ผู้เรียนเกิด ชั้นเรียนที่
การเรียนรู้ให้ เรียนรู้ในชั้น
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมี
เรียน นำไปสู่ ภายใต้
ผู้เรียนมี
ความสุขใน
การออกแบบ ความสุข
ความสุขได้
การเรียนโดย การจัด
ด้วยตนเอง
ตระหนักถึงสุข บรรยากาศการ
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

เรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
ความสุข
สมรรถนะรอง 1.
ที3่ .5
ความสามารถ
วิจัย สร้าง
ในการ
นวัตกรรม
ประยุกต์ใช้
และ
เทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
การศึกษาเข้าสู่
ดิจิทัล ให้เกิด ชั้นเรียน รวมถึง
ประโยชน์ต่อ สร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

1.
ประยุกต์ใช้
สื่อและ
เทคโนโลยี
วัดและ
ประเมินผล
เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม

1. ออกแบบ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใน
รูปแบบของ
กระบวนการ
จัดกิจกรรรม
การเรียนรู้
หรือสื่อการ
เรียนรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อ

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ภาวะของ
ผู้เรียน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

การเรียนรู้ของ การศึกษาเพื่อ
ผู้เรียน
พัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้
ที3่ .6
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงาน
สามารถ
ร่วมกับผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติ
อย่าง
ตามหลักการ
สร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม และการเป็น
ในกิจกรรม
สมาชิกที่ดีของ
การพัฒนา
ทีม
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

และ
สร้างสรรค์

การพัฒนา
ผู้เรียน

1. ปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่
ดีของทีมใน
การทำงาน

1. ให้ความ
ร่วมมือในการ
ดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน
ภายใต้การ
สื่อสารด้วยวัจ
นภาษา
และอวัจน
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

ภาษาที่
เหมาะสม
2. แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการ
ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แสดงความ
คิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ ใน
การร่วม
วางแผนและ
ออกแบบการ
ดำเนิน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก
ที่4
มีความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผู้ปกครอง
และชุมชน

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

สมรรถนะรอง
ที4่ .2
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
และชุมชน
เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของ
ผู้เรียน

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

1. การเข้าร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
การสร้าง
เครือข่าย
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนและ
ความสามารถ
ในการนำ
ผู้ปกครองหรือ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

กิจกรรมใน
โรงเรียน
1. ร่วมมือ 1. มีส่วนร่วม
กับ
ในการเยี่ยม
ผู้ปกครอง บ้านของ
และชุมชนใน ผู้เรียน
การพัฒนา 2. มีส่วนร่วม
ผู้เรียนให้มี ในการประชุม
คุณลักษณะ ผู้ปกครองที่
อันพึง
ทาง
ประสงค์และ สถานศึกษา
เกิดการ
จัดขึ้น และ
เรียนรู้
สรุปผลการ
ประชุม
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน

2. มีความรู้
ความเข้าใจ
บริบทของ
ชุมชนและ
นำมาบูรณา
การในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. เข้าร่วม
และจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่
ส่งเสริม
อนุรักษ์

ผู้ปกครองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง
หรือชุมชน ใน
การสนับสนุน
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งใน
รูปแบบ
ทางการ
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
สมรรถนะรอง 1. การมีความรู้ 1. มีความรู้
ที่ 4.3
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ศึกษา เข้าถึง บริบทของ
บริบทของ
บริบทชุมชน ชุมชนและ
ชุมชนและ
และสามารถ สามารถนำองค์ นำมาบูรณา
อยู่ร่วมกันบน ความรู้ดังกล่าว การในการ
พื้นฐานความ มาบูรณาการ จัดกิจกรรม
แตกต่างทาง เข้าสู่
การเรียนรู้
วัฒนธรรม
กระบวนการจัด

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

หรือไม่เป็น
ทางการ

1. ศึกษาและ
วิเคราะห์
บริบทชุมชน
รอบที่ตั้งของ
โรงเรียนอย่าง
ละเอียด
พร้อมนำเสนอ
ผลการศึกษา
อย่างครบถ้วน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สมรรถนะรอง
ที4่ .4
ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. การมีส่วน
ร่วมและเป็น
ผู้นำในการจัด
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
โรงเรียนมี
บทบาทในการ

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)

2.บูรณาการ
บริบทชุมชน
เข้ากับการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งใน
และนอก
ห้องเรียน
1. เข้าร่วม 1. จัดกิจกรรม
และจัด
ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการ การส่งเสริม
เรียนรู้ที่
อนุรักษ์
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
อนุรักษ์
และภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ท้องถิ่น โดย
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะ
รองและย่อย
(ถ้ามี)

คำอธิบาย
สมรรถนะ
รองหรือย่อย

ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 1. มีความรู้
ที5่
ที่ 5.1
ความเข้าใจ
ปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ของวิชาชีพ
วิชาชีพ นำไปสู่
การพัฒนา
ตนเองให้มี
คุณลักษณะ
ดังกล่าว

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
หลัก
และเกณฑ์
การผ่าน

ตัวบ่งชี้ของ
สมรรถนะ
รองหรือย่อย
และเกณฑ์
การผ่าน

และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

ร่วมมือกับ
ชุมชน

1. แสดงออก
ถึงการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

1.ปฏิบัติตน
ตาม
จรรยาบรรณ
และวินัยครูได้
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เนื้อหา
(เขียนเป็นข้อ
ๆ
ประกอบด้วย
หัวข้อและ
คำอธิบายพอ
สังเขป)

กระบวนการ สื่อและ/หรือแหล่ง
จัดการเรียนรู้
เรียนรู้
เพื่อให้เกิด
สมรรถนะ
(รายละเอียดด้าน
ท้ายตาราง)**

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผลกลับ
ให้ผู้เรียน
(ตามหลักการ
ประเมินผล สะท้อน
ผลและพัฒนา)
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มคอ.2 มรรพ.

รายละเอียดของสมรรถนะของกลุ่ม SIL
สมรรถนะหลัก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน (สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2561 ณวันที่ 17 ธันวาคม 2561)
1. มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ของเราไม่มี)
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู
สมรรถนะรอง
2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
2.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะรอง
3.1พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.2วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร
3.3ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
3.4จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน
3.5วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
สมรรถนะรอง
4.1ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.2สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
4.3ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สมรรถนะหลัก
2. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
สมรรถนะรอง
คำอธิบายสมรรถนะรอง
2.1 แสดงพฤติกรรมที่สะท้อน 2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงการมีจิตวิญญาณความเป็น วิญญาณความเป็นครู
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็น
ครู
ครู โดยเฉพาะความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปรารถนาดีต่อศิษย์อย่างเสมอ
ภาค และการมีจิตสาธารณะ
นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว

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

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
2.1.1 วิเคราะห์และสรุป
คุณลักษณะของครูที่แสดงออก
ถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครูได้ (ปี 1)
2.1.2 วิเคราะห์ตนเองถึงความ
รักและศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครู
ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ (ปี 1)
- ความใฝ่ฝันอยากเป็นครู
- ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครู
- การเคารพบูชาครู
- ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
- ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
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สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
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สมรรถนะรอง

คำอธิบายสมรรถนะรอง

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
2.1.3 ช่วยเหลือผู้เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ โดยไม่ต้องร้องขอและ
ไม่หวังสิ่งตอบแทน (ปี 2/3/4
ภาคเรียนที่ 1)
2.1.4 แสดงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความรักและเอื้อ
อาทรต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค
ทั้งทางกาย วาจาและใจ (ปี
3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.1.5 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ตนของตนเองในการทำหน้าที่
ครู พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้านจิต
วิญญาณความเป็นครู (ครุ
นิพนธ์)
2.1.6* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
เพื่อเติมเติมสมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ (ครุนิพนธ์)
2.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ 2.2 ประพฤติปฏิบัติตนตาม
2.2.1 ปฏิบัติตัวตามระเบียบ
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และ กฎระเบียบ ข้อบังคับและเป็น และข้อบังคับของสถานศึกษา
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในทุกๆ และการฝึกประสบการณ์
ด้าน
วิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด (ปี
2/3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.2.2 ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างดีให้กับผู้เรียนทั้งทาง
กาย วาจาและจิตใจ (ปี 3/4
ภาคเรียนที่ 1)
2.2.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ตนของตนเองในการทำหน้าที่
ครู พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้าน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
(ครุนิพนธ์)
2.2.4* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
เพื่อเติมเติมสมรรถนะ ด้านการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี(ครุ
นิพนธ์)
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ 2.3 การออกแบบและจัด
2.3.1 ออกแบบและจัด
ใส่ และยอมรับความแตกต่าง กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง หลากหลาย เหมาะกับผู้ที่เรียน
กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ที่มีความแตกต่างทั้งทางด้าน
ในทุกๆมิติ
รูปแบบการเรียนรู้ ระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้
และวัฒนธรรม (ปี 3 /4 ภาค
เรียนที่ 1)
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และ 2.4 การกระตุ้นและส่งเสริมให้ 2.4.1 แสดงพฤติกรรมที่
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดที่
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และสร้างนวัตกรรม
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดย ทุ่มเทต่อการพัฒนาผู้เรียนให้
ใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ประสบความสำเร็จในการเรียน
พัฒนา
(ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.4.2 กระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง

2.5 พัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
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ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
ทั้งในและนอกห้องเรียน (ปี
3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.4.3 เป็นต้นแบบในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษา (ปี 4 ภาคเรียน
ที่ 1)
2.5 ความเข้าใจในเส้นทาง
2.5.1 สืบค้นและสรุปแนว
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและ ทางการพัฒนาตนในเส้นทาง
ปฏิบัติตนสู่ความก้าวหน้าได้
วิชาชีพครูด้วยการรวบรวม
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ข้อมูลจากบุคลากรทาง
ส่งเสริมให้มีความรอบรู้และทัน การศึกษาและเอกสารที่
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอด้วย
สามารถที่จะนำเสนอแนวทางที่ รูปแบบที่ทันสมัย ( ปี 1)
เหมาะสมกับการพัฒนาครูใน 2.5.2 วิเคราะห์และนำเสนอ
ภาพรวมได้
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้
มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและ
ศาสตร์สาขาวิชาเอก (ปี 2)
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สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก
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ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
2.5.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและสามารถ
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจน (ปี 3/4 ภาคเรียนที่ 1)
2.5.4 สังเคราะห์และนำเสนอ
รูปแบบการพัฒนาครูที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมในยุค
ปัจจุบันและส่งเสริมให้เกิด
ทักษะที่สำคัญกับครูอย่าง
แท้จริง (ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
2.5.5 วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง พร้อม
เสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง
(ID Plan) ด้านการก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง (ครุนิพนธ์)
2.5.6 สรุปผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเติม
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สมรรถนะหลัก

3. มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

1.อธิบายกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบและสร้าง
รายวิชาในชั้นเรียน

2. วางแผนและออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
จัดเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
เติมสมรรถนะ ด้านการก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง (ครุนิพนธ์)
3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการ 3.1 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.1.1 อธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร
เรียนรู้ สื่อ การวัดและ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้
เรียนรู้ที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน และประเมินผลการเรียนรู้ได้
และสามารถออกแบบกิจกรรม อย่างถูกต้อง (ปี 1
การเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์
/ปี 2)
3.1.2 ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี
2)
3.1.2 ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องและครบถ้วนในทุก
ขั้นตอนได้ด้วยตนเอง (ปี –3/4
ภาคเรียนที่ 1)
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ 3.2 ความสามารถในการ
3.2.1 ออกแบบและจัด
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ออกแบบและจัดกิจกรรมการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ปัญญารู้คิด และมีความเป็น
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้น
นวัตกร
กระบวนการคิดขั้นสูง โดย
สูง ด้วยชุดคำถามหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม (ปี 3/4)
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4. ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู้

สมรรถนะรอง

3.3 ดูแลช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
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3.2.2 ออกแบบและจัดกิจกรร
รมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง และนำไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (ปี 4 ภาค
เรียนที่ 1)
3.3 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.3.1 ระบุบทบาทหน้าที่ของ
เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบ
ครูผู้สอนและครูประจำชั้นใน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้
(ปี 1)
ความเข้าใจดังกล่าวในการจัด 3.3.2 ศึกษา รวบรวม และสรุป
ทำการศึกษารายกรณีและวิจัย รายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในการเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม (ปี 1)
3.3.3 ระบุและวิเคราะห์
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือ
ต้องการพัฒนาของกรณีศึกษา
(case study) และรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีความ

335

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ภายใต้ความสุข

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
หลากหลาย พร้อมนำเสนอแนว
ทางแก้ไข (ปี 1)
3.3.4 พัฒนาหรือแก้ปัญหา
ผู้เรียนในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย (ปี
3/4ภาคเรียนที่ 1)
3.3.5 นำเสนอผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนด้วยรูปแบบการวิจัย
หน้าเดียวได้ (ปี 3)
3.3.6 นำเสนอผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนในรูปแบบของรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ (5 บท)
ได้ (ปี4 ภาคเรียนที่ 1)
3.4 จัดกิจกรรมและสร้าง
3.4 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.4.1 อธิบายถึงแนวทางการ
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียน หลักการและแนวทางการจัด จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
มีความสุขในการเรียนโดย
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้ (ปี 2)
ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน เรียน นำไปสู่การออกแบบการ 3.4.2 ออกแบบการจัด
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
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3. ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์
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คำอธิบายสมรรถนะรอง
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุข

3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

3.5 ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาเข้าสู่
ชั้นเรียน รวมถึงสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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ความสุขร่วมกับครูพี่เลี้ยงได้ (ปี
2)
3.4.3 ออกแบบการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุขได้ด้วยตนเอง (ปี 3 /
4 ภาคเรียนที่ 1)
3.5.1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัยกับการพัฒนาผู้เรียน
(ปี 1)
3.5.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัยกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม (ปี 3)
3.5.1 ออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาในรูปแบบของ
กระบวนการจัดกิจกรรรมการ
เรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ที่มี
337

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะหลัก

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
(ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
6. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
3.6 การมีความรู้ความเข้าใจ 3.6.1 วิเคราะห์และสรุป
ทีมในการทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม และสามารถประพฤติปฏิบัติ
แนวทางในการทำงานและ
ในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ตามหลักการทำงานเป็นทีม
แก้ปัญหาร่วมกันระหว่าง
และการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม บุคลากรในสถานศึกษา (ปี 1)
3.6.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอก
สถานศึกษา (ปี 1)
3.6.3 ให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน ภายใต้การสื่อสาร
ด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ที่เหมาะสม (ปี 2/3/4 ภาค
เรียนที่ 1)
3.6.4 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ปี 3/4 ภาค
เรียนที่ 1)
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4. มีความสามารถในการสร้าง 1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มี พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
ชุมชน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกิดการเรียนรู้

4.1 ความสามารถในการ
ร่วมมือกับผู้ปกครองทั้งในส่วน
ของการรวบรวมข้อมูลและ
ร่วมกันวางแผนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
เกิดการเรียนรู้

4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
และชุมชนและความสามารถใน
การนำผู้ปกครองหรือชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

4.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน
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3.6.5 แสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ ในการร่วมวางแผน
และออกแบบการดำเนิน
กิจกรรมในโรงเรียน (ปี 4 ภาค
เรียนที่ 1)
4.1.1 รวบรวมข้อมูลของ
ผู้เรียนจากผู้ปกครองด้วยการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ (ปี
1/2)
4.1.2 ร่วมวางแผนกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(ปี 2)
4.2.1 มีส่วนร่วมในการเยี่ยม
บ้านของผู้เรียน (ปี 3/4 ภาค
เรียนที่ 1)
4.2.2 มีส่วนร่วมในการประชุม
ผู้ปกครองที่ทางสถานศึกษาจัด
ขึ้น และสรุปผลการประชุม
ผู้ปกครองได้อย่างมี
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2. มีความรู้ความเข้าใจบริบท 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน
ของชุมชนและนำมาบูรณาการ และสามารถอยู่ร่วมกันบน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
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ประสิทธิภาพ (ปี 3/4 ภาค
เรียนที่ 1)
4.2.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองหรือชุมชน
ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งในรูปแบบทางการ
หรือไม่เป็นทางการ (ปี 4 ภาค
เรียนที่ 1)
4.3 การมีความรู้ความเข้าใจ 4.3.1 สังเกต รวบรวม และ
บริบทของชุมชนและสามารถ วิเคราะห์รูปแบบการมี
นำองค์ความรู้ดังกล่าวมาบูรณา ปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างครู
การเข้าสู่กระบวนการจัด
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครูกับ
กิจกรรมการเรียนรู้
ชุมชน โรงเรียนกับชุมชน (ปี 1)
4.3.2 ศึกษาและวิเคราะห์
บริบทชุมชนรอบที่ตั้งของ
โรงเรียนอย่างละเอียด พร้อม
นำเสนอผลการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน (ปี 2/3/4 ภาคเรียน
ที่ 1)
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4.3.3 บูรณาการบริบทชุมชน
เข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
(ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
3. เข้าร่วมและจัดกิจกรรมการ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 4.4 การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ 4.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
เรียนรู้ที่ส่งเสริม อนุรักษ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ทางโรงเรียนและชุมชนเป็นผู้
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
โรงเรียนมีบทบาทในการ
ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
กิจกรรม
(ปี 2 /3)
4.4.2 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยร่วมมือกับชุมชน
(ปี 4 ภาคเรียนที่ 1)
1. แสดงออกถึงการประพฤติ 5.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 5.1 มีความรู้ความเข้าใจ
5.1.1 ระบุจรรยาบรรณและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ วินัยครู จากการสังเกตและ
วิชาชีพครู
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นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะดังกล่าว

ตัวบ่งชี้สมรรถนะรอง
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูใน
สถานศึกษาได้ (ปี 1-2)
5.1.2 ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณและวินัยครูได้ (34)
5.1.3 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติ
ตนของตนเองในการทำหน้าที่
ครู พร้อมเสนอแนวทางการ
พัฒนาตนเอง(ID Plan) ด้าน
จรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ์)
5.1.4* สรุปผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเติมเติมสมรรถนะด้าน
จรรยาบรรณ (คุรุนิพนธ์)

* อาจมี/ไม่มี ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชัน้ ปี กลุ่มวิชาเอก
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
นักศึกษาครู (Student Teacher)
นักศึกษาครูที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
วิทยาศาสตร์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิต
เมื่อจบชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะมีสมรรถนะในการเป็นผู้ช่วย
นักวิทยาศาสตร์
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
รู้และเข้าใจ
1.1 สามารถ
1.1.1 สามารถ
เนื้อหาวิชา
อธิบายหลักการ อธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ ทางเคมีพื้นฐานได้
พื้นฐานและ
คณิตศาสตร์
สมรรถนะย่อยที่
ชีววิทยา
พื้นฐาน
1.1.2 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางฟิสิกส์พื้นฐาน
ได้
สมรรถนะย่อยที่
1.1.3 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางคณิตศาสตร์
พื้นฐานได้
สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
1.2 สามารถ
1.2.1 สามารถ
อธิบายหลักการ อธิบายหลักการ
ทางชีววิทยาได้ ทางชีววิทยา
พื้นฐานได้
สมรรถนะย่อยที่

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant)
ผู้ช่วยสอนที่ชว่ ยจัดการเรียนรู้ชีววิทยาภายใต้คำแนะนำ
และการกำกับของครูประจำการ
เมื่อจบชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผู้ช่วยครู
ระดับมัธยมศึกษา
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
รู้และเข้าใจ
1.2 สามารถ
1.2.4 สามารถ
เนื้อหาวิชา
อธิบายหลักการ อธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้ ทางจุลชีววิทยาได้
พื้นฐานและ
สมรรถนะย่อยที่
ชีววิทยา
1.2.5 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางชีววิทยาของ
เซลล์และโมเลกุล
ได้
สมรรถนะย่อยที่
1.2.6 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางระบบวิทยา
และความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพได้
สมรรถนะย่อยที่
1.2.7 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางสรีรวิทยาและ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
ผู้สอนร่วม (Co-teacher)
ผูส้ อนร่วมที่ร่วมจัดการเรียนรู้ชีววิทยาภายใต้การกำกับ
ของครูประจำการ
เมื่อจบชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะมีสมรรถนะในการเป็นครูผู้ร่วมสอน
ระดับมัธยมศึกษา และสามารถเป็นนักผลิตสื่อทางชีววิทยา
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะรองที่ สมรรถนะย่อยที่
รู้และเข้าใจ
1.2 สามารถ
1.2.9 สามารถ
เนื้อหาวิชา
อธิบายหลักการ อธิบายหลักการ
วิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้ ทางนิเวศวิทยาได้
พื้นฐานและ
สมรรถนะย่อยที่
ชีววิทยา
1.2.10 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางชีววิทยา
เฉพาะด้านได้
สมรรถนะรองที่ 1.3 สามารถ
ดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 1.4 สามารถนำ
ความรู้ทาง
ชีววิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้

มคอ.2 มรรพ.

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
ครูผู้สอน (Teacher)
ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเทียบเท่า
ครูประจำการ
เมื่อจบชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะมีสมรรถนะในการเป็น
ครูมืออาชีพเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษา
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง สมรรถนะย่อย
สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ สามารถทำการ 3.1 เข้าใจการ
วิจัย สร้าง
วิจัยทางชีววิทยา
นวัตกรรมด้าน การสร้าง
การศึกษา
นวัตกรรมด้าน
ชีววิทยา และ
การศึกษา
ประยุกต์ใช้เพื่อ ชีววิทยา และการ
พัฒนาผู้เรียน
ประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
สมรรถนะรองที่ 3.2 สามารถ
ออกแบบและ
ดำเนินการวิจยั
และสร้าง
นวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ มีทักษะทางภาษา 5.2 อ่าน สรุป
เพื่อการสื่อสาร ประเด็น และ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
1.2.2 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางพฤกษศาสตร์
ได้
สมรรถนะย่อยที่
1.2.3 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางสัตววิทยาได้
สมรรถนะรองที่ 1.3 สามารถ
ดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ มีทักษะ
4.1 มีทักษะ
ปฏิบัติการทาง กระบวนการทาง
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ มีทักษะทางภาษา 5.1 อธิบาย
เพื่อการสื่อสาร คำศัพท์เทคนิค
และเทคโนโลยีใน เฉพาะทาง
การจัดการเรียนรู้ ชีววิทยาได้
ชีววิทยา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ชีวเคมีพื้นฐาน
ของชีวิตได้
สมรรถนะย่อยที่
1.2.8 สามารถ
อธิบายหลักการ
ทางพันธุศาสตร์
และเทคโนโลยีดี
เอ็นเอได้
สมรรถนะรองที่ 1.3 สามารถ
ดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 1.5 เห็นคุณค่า
ทรัพยากรชีวภาพ
นำไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ มีทักษะ
4.2 สามารถใช้
ปฏิบัติการทาง และจัดการห้อง
ชีววิทยา
ปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติได้
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
ชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษา
สมรรถนะรองที่ 1.5 เห็นคุณค่า
ทรัพยากรชีวภาพ
นำไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้
สมรรถนะหลักที่ 2 ประโยชน์
สามารถวิเคราะห์ สมรรถนะรองที่ หลักสูตร
2.1 สามารถ
ออกแบบ จัดการ วิเคราะห์หลักสูตร
เรียนรู้ และวัด ชีววิทยาในระดับ
ประเมินผลการ มัธยมศึกษา
เรียนรู้ทาง
สมรรถนะรองที่ ชีววิทยา
2.2 ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
ชีววิทยาในระดับ
มัธยมศึกษา
สมรรถนะรองที่ 2.3 สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับมัธยมศึกษา
สมรรถนะรองที่ 2.4 วัดผลและ
ประเมินผลการ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
และเทคโนโลยีใน ถ่ายทอดเนื้อหา
การจัดการเรียนรู้ ชีววิทยาจาก
ชีววิทยา
แหล่งข้อมูล
วิชาการ
ภาษาอังกฤษ
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
อย่างเหมาะสม
สมรรถนะหลักที่ 5 ปลอดภัย
มีทักษะทางภาษา สมรรถนะรองที่ เพื่อการสื่อสาร 5.1 อธิบาย
และเทคโนโลยีใน คำศัพท์เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ เฉพาะทาง
ชีววิทยา
ชีววิทยาได้
สมรรถนะรองที่ 5.4 นำความรู้
ด้านเทคโนโลยีมา
พัฒนาสื่อ
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
สมรรถนะหลักที่ 4 เรียนรู้ชีววิทยา
มีทักษะ
อย่างเหมาะสม
ปฏิบัติการทาง สมรรถนะรองที่ ชีววิทยา
4.2 สามารถใช้
และจัดการห้อง
ปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการ
ทางธรรมชาติได้
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
สมรรถนะรองที่ 4.3 ออกแบบการ
เรียนรู้ชีววิทยา
โดยใช้ STEM
สมรรถนะหลักที่ 5 ศึกษา
มีทักษะทางภาษา สมรรถนะรองที่ เพื่อการสื่อสาร 5.3 สามารถใช้
และเทคโนโลยีใน ภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
ชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษา
สมรรถนะรองที่ 5.5 เลือกใช้
เทคโนโลยีสำหรับ
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยาได้อย่าง
เหมาะสม

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1. หลักชีววิทยา
1. ฟิสิกส์พื้นฐาน
2. เคมีพื้นฐาน
2. พฤกษศาสตร์
3. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. สัตววิทยา

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1. จุลชีววิทยา
1. สรีรวิทยาและชีวเคมี
2. ชีววิทยาของเซลล์และ พื้นฐานของชีวิต
โมเลกุล
2. พันธุศาสตร์และ
3. ระบบวิทยาและความ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
หลากหลายทางชีวภาพ
3. การสร้างสื่อการเรียน
การสอนชีววิทยา
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ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
1. การพัฒนาหลักสูตรและ 1. พฤติกรรมการจัดการ
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา เรียนรู้ของครูชีววิทยา
2. นิเวศวิทยาและชีววิทยา 2. เทคนิคทางชีววิทยาและ
เชิงอนุรักษ์
การจัดกิจกรรมทาง
3. วิชาเอกเลือก 1
วิทยาศาสตร์
3. วิชาเอกเลือก 2

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
รายวิชา ภาคเรียนที่
เทอมที่ 1
เทอมที่ 2
SIL
1. โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยา
2. สัมมนาทางชีววิทยา
3. วิชาเอกเลือก 3
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาเอก
วิชา หลักชีววิทยา (Principles of Biology)
รหัส
4031801

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายสมบัติและส่วนประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เอนไซม์และเมแทบอลิซึม เซลล์และการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต การ
สังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจ การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต การทำงานของระบบต่าง ๆ การสืบพันธุ์และการเจริญ พันธุกรรมใน
สิ่งมีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒ นาการของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
รู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิชา
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
1.2.1 นักศึกษาสามารถ
วิทยาศาสตร์
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.1 1.2.1 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ
พื้นฐานและ
สามารถอธิบาย
ในรายวิชาหลักชีววิทยาได้
ชีววิทยา
หลักการทางชีววิทยา รายวิชาหลักชีววิทยาได้
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
พื้นฐานได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัตกิ ารที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. สมบัติและ
สืบเสาะ (Enquiryส่วนประกอบทาง based learning)
เคมีของสิ่งมีชีวิต 2. การเรียนรู้โดยใช้
2. เอนไซม์และเม ปัญหาเป็นฐาน
แทบอลิซึม
(Problem-based
3. เซลล์และการ learning)
แบ่งเซลล์
3. การเรียนรู้แบบ
4. เนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต ร่วมแรงร่วมใจ
5. การสังเคราะห์ (Collaborative
ด้วยแสงและการ learning)
หายใจ
6. การลำเลียงใน
สิ่งมีชีวิต
7. การทำงานของ
ระบบต่าง ๆ

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
8. การสืบพันธุ์และ
การเจริญ
9. พันธุกรรมใน
สิ่งมีชีวิต
10. การจำแนก
สิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
11. นิเวศวิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะรองที่ 4.1
มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์

4.1 สามารถปฏิบัติการ
โดยใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับพื้นฐานหรือระดับ
บูรณาการ และมี
จิตวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองที่ 5.1 5.1 สามารถอธิบาย
อธิบายคำศัพท์เทคนิค ความหมายของคำ
เฉพาะทางชีววิทยาได้ ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

4. นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ในระดับดี

4.1 นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับพื้นฐานหรือระดับ
บูรณาการ และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ในระดับดี

5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

5.1 นักศึกษาสามารถ
อธิบายความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา เคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry)
รหัส
4021091

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักเบื้องต้นทางเคมี โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและทรานสิชัน ก๊าซ
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีและกรด-เบส และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.1
สามารถอธิบาย
หลักการวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.1
สามารถอธิบาย
หลักการทางเคมี
พื้นฐานได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.1
มีทักษะปฏิบัติการ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และ
และชีววิทยา
จิตวิทยาศาสตร์

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.1.1 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาเคมีพื้นฐานได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
4.1 สามารถปฏิบัติการ
โดยใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับพื้นฐานหรือระดับ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. หลักเบื้องต้นทาง สืบเสาะ (Enquiryเคมี
based learning)
2. โครงสร้างอะตอม 2. การเรียนรู้โดยใช้
3. ปริมาณสาร
ปัญหาเป็นฐาน
1.1.1 นักศึกษาสามารถ สัมพันธ์
(Problem-based
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 4. พันธะเคมี
learning)
ในรายวิชาเคมีพื้นฐานได้ 5. สมบัติของธาตุ 3. การเรียนรู้แบบ
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน เรพิเซนเททีฟและ ร่วมแรงร่วมใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทรานสิชัน
(Collaborative
1.3 นักศึกษาสามารถ
6. ก๊าซ ของแข็ง learning)
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ ของเหลว
สอดคล้องกับเนื้อหา
สารละลาย
รายวิชาในระดับดี
7. สมดุลเคมีและ
กรด-เบส
4. นักศึกษามีทักษะ
4.1 นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา วิทยาศาสตร์ใน
ในระดับดี
ระดับพื้นฐานหรือระดับ

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง

349

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
บูรณาการ และมี
จิตวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
บูรณาการ และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
รหัส
4091101

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายพีชคณิตและเรขาคณิตเบื้องต้น ระบบสมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง พื้นที่ผิวและปริมาตร อสมการ เซตและระบบ
จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ตรีโกณมิติ เวกเตอร์และเมตริก จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น กำหนดการเชิงเส้น
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.1
สามารถอธิบาย
หลักการวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.3
สามารถอธิบาย
หลักการทาง
คณิตศาสตร์พื้นฐานได้

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.1.3 เข้าใจ อธิบาย และ
ใช้คณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
ชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. พีชคณิตและ
ปัญหาเป็นฐาน
เรขาคณิตเบื้องต้น (Problem-based
2. ระบบสมการเชิง learning)
2. การเรียนรู้แบบ
เส้นและสมการ
1.1.3 นักศึกษาสามารถ กำลังสอง
สืบเสาะ (Enquiryอธิบายและใช้คณิตศาสตร์ 3. พื้นที่ผิวและ
based learning)
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ปริมาตร
3. การเรียนรู้แบบ
ชีววิทยาได้ถูกต้อง ผ่าน 4. อสมการ
ร่วมแรงร่วมใจ
การประเมินไม่น้อยกว่า 5. เซตและระบบ (Collaborative
ร้อยละ 80
learning)
จำนวนจริง
6. ตรรกศาสตร์
7. ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน
8. เรขาคณิต
วิเคราะห์และภาค
ตัดกรวย
9. ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
3. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
10. ตรีโกณมิติ
11. เวกเตอร์และ
เมตริก
12. จำนวนเชิงซ้อน
13. ลำดับและ
อนุกรม
14. ความน่าจะเป็น
และสถิติเบื้องต้น
15. กำหนดการเชิง
เส้น

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)
รหัส
4011901

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัม สมดุลกล ของ
ไหล ความร้อน คลื่นกล เสียง แสงและทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.1
สามารถอธิบาย
หลักการวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน
สมรรถนะย่อยที่ 1.1.3
สามารถอธิบาย
หลักการทางฟิสิกส์
พื้นฐานได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.1
มีทักษะปฏิบัติการ มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และ
และชีววิทยา
จิตวิทยาศาสตร์

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.1.3 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
4.1 สามารถปฏิบัติการ
โดยใช้
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ระดับพื้นฐานหรือระดับ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. เวกเตอร์
สืบเสาะ (Enquiry2. การเคลื่อนที่ใน based learning)
ลักษณะต่าง ๆ กฎ 2. การเรียนรู้โดยใช้
การเคลื่อนทีข่ องนิว ปัญหาเป็นฐาน
1.1.3 นักศึกษาสามารถ ตัน
(Problem-based
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. งานและ
learning)
ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานได้ พลังงาน
3. การเรียนรู้แบบ
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน 4. โมเมนตัม
ร่วมแรงร่วมใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. สมดุลกล
(Collaborative
1.3 นักศึกษาสามารถ
6. ของไหล
learning)
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ 7. ความร้อน
สอดคล้องกับเนื้อหา
8. คลื่นกล
รายวิชาในระดับดี
9. เสียง แสงและ
ทัศนอุปกรณ์
10. ไฟฟ้าและ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.1 นักศึกษามีทักษะ
แม่เหล็ก
ปฏิบัติการทาง
กระบวนการทาง
11. คลื่น
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา วิทยาศาสตร์ใน
ในระดับดี
ระดับพื้นฐานหรือระดับ แม่เหล็กไฟฟ้า

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
บูรณาการ และมี
จิตวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
กระบวนการจัดการ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
ผ่าน
สมรรถนะ*
บูรณาการ และมีจิตวิทยา 12. ฟิสิกส์อะตอม
ศาสตร์ในระดับดี
และฟิสกิ ส์นิวเคลียร์

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา พฤกษศาสตร์ (Botany)
รหัส
4031811

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์พืช เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคและการลำเลียงของพืชมีดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและฮอร์โมนพืช นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจำแนก การใช้ประโยชน์ การรวบรวมและเก็บ
ตัวอย่างพืชในท้องถิ่น และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.2
สามารถอธิบาย
หลักการทาง
พฤกษศาสตร์ได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.1
มีทักษะทางภาษา อธิบายคำศัพท์เทคนิค
เพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทางชีววิทยาได้
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.2 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาพฤกษศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
5.1 สามารถอธิบาย
ความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. เซลล์ เนื้อเยื่อ สืบเสาะ (Enquiryสัณฐานวิทยา กาย based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
วิภาคและการ
1.2.2 นักศึกษาสามารถ ลำเลียงของพืชมี ปัญหาเป็นฐาน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ดอก
(Problem-based
ในรายวิชาพฤกษศาสตร์ได้ 2. การสังเคราะห์ learning)
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน ด้วยแสง การ
3. การเรียนรู้โดยใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โครงงานเป็นฐาน
ตอบสนองต่อ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สิ่งแวดล้อมและ (Project-based
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ ฮอร์โมนพืช
learning)
สอดคล้องกับเนื้อหา
3. นิเวศวิทยาของ 4. การเรียนรู้แบบ
รายวิชาในระดับดี
พืช วิวัฒนาการ ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
การจำแนก
learning)
4. การใช้
5. นักศึกษามีทักษะทาง 5.1 นักศึกษาสามารถ
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
อธิบายความหมายของคำ ประโยชน์
และเทคโนโลยีในการ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ 5. การรวบรวม
และเก็บตัวอย่าง
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ระดับดี
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้ พืช

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา สัตววิทยา (Zoology)
รหัส
4031841

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์สัตว์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาค การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์
วิวัฒนาการ การจำแนกสัตว์ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่น และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.3
สามารถอธิบาย
หลักการทางสัตววิทยา
ได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.1
มีทักษะทางภาษา อธิบายคำศัพท์เทคนิค
เพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทางชีววิทยาได้
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.3 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาสัตววิทยาได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
5.1 สามารถอธิบาย
ความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. เซลล์ และ
เนื้อเยื่อสัตว์
2. สัณฐานวิทยา
1.2.3 นักศึกษาสามารถ กายวิภาค
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. การสืบพันธุ์ การ
ในรายวิชาสัตววิทยาได้ เจริญเติบโต
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน 4. นิเวศวิทยาของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สัตว์
1.3 นักศึกษาสามารถ
5. วิวัฒนาการ การ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ จำแนกสัตว์
สอดคล้องกับเนื้อหา
6. การรวบรวมและ
รายวิชาในระดับดี
เก็บตัวอย่างสัตว์ใน
ท้องถิ่น
5. นักศึกษามีทักษะทาง 5.1 นักศึกษาสามารถ
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
อธิบายความหมายของคำ
และเทคโนโลยีในการ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ระดับดี
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา จุลชีววิทยา (Microbiology)
รหัส
4102801

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายประวัติและเทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
การจำแนกหมวดหมู่ การควบคุมจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกัน และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ อธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอย่างเหมาะสมปลอดภัย
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.4
สามารถอธิบาย
หลักการทางจุล
ชีววิทยาได้
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.4 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาจุลชีววิทยาได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ประวัติ
การศึกษาจุลินทรีย์
2. เทคนิค
1.2.4 นักศึกษาสามารถ การศึกษาจุลินทรีย์
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. สัณฐานวิทยา
ในรายวิชาจุลชีววิทยาได้ สรีรวิทยา
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน 4. การเจริญเติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และการสืบพันธุ์
1.3 นักศึกษาสามารถ
5. พันธุศาสตร์ของ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ จุลินทรีย์
สอดคล้องกับเนื้อหา
6. การจำแนก
รายวิชาในระดับดี
หมวดหมู่
7. การควบคุม
จุลินทรีย์
8. ภูมิคุ้มกัน
9. การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ในด้าน
ต่าง ๆ
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะรองที่ 4.2
สามารถใช้และจัดการ
ห้องปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

4.2 สามารถใช้และ
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย
สมรรถนะรองที่ 5.1 5.1 สามารถอธิบาย
อธิบายคำศัพท์เทคนิค ความหมายของคำ
เฉพาะทางชีววิทยาได้ ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

4. นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ในระดับดี

4.2 นักศึกษาสามารถใช้
และบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

5.1 นักศึกษาสามารถ
อธิบายความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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วิชา ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)
รหัส
4032801

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และการลำเลียงสาร การติดต่อระหว่างเซลล์
เมแทบอลิซึมและพลังงานศาสตร์ทางชีวภาพ วัฏจักรของเซลล์ การแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ การบาดเจ็บ
และการตายของเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยา เทคโนโลยีทางชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล พันธุศาสตร์โมเลกุ ล และปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.5
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ของเซลล์และโมเลกุล
ได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.1
มีทักษะทางภาษา อธิบายคำศัพท์เทคนิค
เพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทางชีววิทยาได้
และเทคโนโลยีใน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.5 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาชีววิทยาของ
เซลล์และโมเลกุลได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
5.1 สามารถอธิบาย
ความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. สารชีวโมเลกุล
2. โครงสร้างและ
หน้าที่ของออร์
1.2.5 นักศึกษาสามารถ แกเนลล์
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. เมแทบอลิซึม
ในรายวิชาชีววิทยาของ 4. การแบ่งเซลล์
เซลล์และโมเลกุลได้
และการ
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน เปลี่ยนแปลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รูปร่างของเซลล์
1.3 นักศึกษาสามารถ
5. การบาดเจ็บ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ และการตายของ
สอดคล้องกับเนื้อหา
เซลล์
รายวิชาในระดับดี
6. ภูมิคุ้มกันวิทยา
7. เทคโนโลยีทาง
ชีววิทยาของเซลล์
5. นักศึกษามีทักษะทาง 5.1 นักศึกษาสามารถ
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
อธิบายความหมายของคำ และโมเลกุล
และเทคโนโลยีในการ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ 8. พันธุศาสตร์
โมเลกุล
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
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สมรรถนะหลัก
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะรองและ
ย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้ ระดับดี
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (Systematics and Biodiversity)
รหัส
4032802

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการทางระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ คลาโดแกรมและไฟโลเจเนติกทรี ความสำคัญและประโยชน์ใน
การจำแนกสิ่งมีชีวิต การจำแนกและการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต ความสำคัญ และประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่นำไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การอนุรักษ์และ
สนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เห็นคุณค่าทรัพยากรอันนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.6
สามารถอธิบาย
หลักการทางระบบ
วิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ได้
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 1.5
เห็นคุณค่าทรัพยากร
ชีวภาพ นำไปสูก่ าร

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

1.2.6 นักศึกษาสามารถ
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาระบบวิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาในระดับดี

1.5 สามารถใช้ความรู้
ทางชีววิทยา
ประกอบการพิจารณาให้

1.5 นักศึกษาสามารถใช้
ความรู้ทางชีววิทยาใน
การจัดกิจกรรมให้เห็น

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. หลักการทาง
ระบบวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
2. คลาโดแกรม
และไฟโลเจเนติก
ทรี
3. ความสำคัญ
และประโยชน์ใน
การจำแนก
สิ่งมีชีวิต
4. การจำแนกและ
การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต
5. ความสำคัญ
และประโยชน์ของ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.6 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาระบบวิทยาและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

เห็นคุณค่าทรัพยากร
ชีวภาพ แล้วนำไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ในแง่มุมต่าง ๆ ได้

สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.1 5.1 สามารถอธิบาย
มีทักษะทางภาษา อธิบายคำศัพท์เทคนิค ความหมายของคำ
เพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทางชีววิทยาได้ ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
และเทคโนโลยีใน
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
การจัดการเรียนรู้
เกีย่ วข้องกับชีววิทยาได้
ชีววิทยา

5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
คุณค่าทรัพยากรชีวภาพ
เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ในแง่มุม
ต่าง ๆ ได้ในระดับดี

เนื้อหา
นำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ
6. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น
ของประเทศไทย
7. ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบ
8. การอนุรักษ์และ
สนธิสัญญาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

5.1 นักศึกษาสามารถ
อธิบายความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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วิชา สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต (Physiological and Biochemical Basis of Life)
รหัส
4032803

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ วิตามินและนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ชีวเคมีเชิง
คอมพิวเตอร์ การขนส่งและการลำเลียงในสิ่งมีชีวิต อิเล็กโทรไลท์และจลศาสตร์การธำรงดุลร่างกาย สรีรวิทยาของพืช สรีรวิทยา
ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.7
สามารถอธิบาย
หลักการทางสรีรวิทยา
และชีวเคมีพื้นฐานของ
ชีวิตได้
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.7 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ชีวเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล
2. เอนไซม์และโค
1.2.7 นักศึกษาสามารถ เอนไซม์
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. วิตามินและ
ในรายวิชาสรีรวิทยาและ นิวคลีโอไทด์
ชีวเคมีพื้นฐานของชีวิตได้ 4. เมแทบอลิซึม
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน ของสารชีวโมเลกุล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ชีวเคมีเชิง
1.3 นักศึกษาสามารถ
คอมพิวเตอร์
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ 6. การขนส่งและ
สอดคล้องกับเนื้อหา
การลำเลียงใน
รายวิชาในระดับดี
สิ่งมีชีวิต
7. อิเล็กโทรไลท์
และจลศาสตร์การ
ธำรงดุลร่างกาย
8. สรีรวิทยาของ
พืช
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
9. สรีรวิทยาของ
ระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ (Genetics and DNA Technology)
รหัส
4032821

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สาร
พันธุกรรม การทำงานและการควบคุมการแสดงออกของจีน จีนกับการกำหนดลักษณะสิ่งมีชีวิต การกลายระดับจีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.8
สามารถอธิบายหลักการ
ทางพันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีเอ็นเอได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.1
มีทักษะทางภาษา อธิบายคำศัพท์เทคนิค
เพื่อการสื่อสาร
เฉพาะทางชีววิทยาได้
และเทคโนโลยีใน

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

1.2.8 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาพันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีเอ็นเอได้
อย่างถูกต้อง

1.2.8 นักศึกษาสามารถ
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ
ในรายวิชาพันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีเอ็นเอได้
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาในระดับดี

1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
5.1 สามารถอธิบาย
ความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

5.1 นักศึกษาสามารถ
อธิบายความหมายของคำ
ศัพท์เทคนิคเฉพาะและ
ศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับชีววิทยาได้

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

เนื้อหา
ศึกษาเกีย่ วกับ
1. พืน้ ฐานทางพันธุ
ศาสตร์
2.เซลล์และออร์
แกเนลล์ที่เกีย่ วข้อง
กับพันธุศาสตร์
3. การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม
4. สารพันธุกรรม 5.
การทำงานและการ
ควบคุมการ
แสดงออกของจีน
6. จีนกับการกำหนด
ลักษณะสิ่งมีชีวิต
7. การกลายระดับ
จีนและโครโมโซม
8. พันธุศาสตร์
ประชากร

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
ผ่าน
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน 9. พันธุวิศวกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเทคโนโลยี
ดีเอ็นเอ

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา การสร้างสื่อการเรียนการสอนชีววิทยา (Production of Biological Learning Media)
รหัส
4032861

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายแนวคิดและทฤษฎีการใช้สื่อการเรียนการสอนชีววิทยา การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทสิง่ ประดิษฐ์และวิธีการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับเนื้อหา แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ การประเมินสื่อการเรียนการสอน ความรู้ในศาสตร์การ
สอนผนวกเนื้อหาชีววิทยาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอนชีววิทยา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วนำมาใช้พัฒนาสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางชีววิทยา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะรองที่ 5.4 5.4 สามารถใช้ความรู้ 5. นักศึกษามีทักษะทาง
มีทักษะทางภาษา นำความรู้ด้าน
ชีววิทยาและเทคโนโลยี ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
เพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อ ในการสร้างสื่อการ
และเทคโนโลยีในการ
และเทคโนโลยีใน ประกอบการจัดการ เรียนการสอน
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
การจัดการเรียนรู้ เรียนรู้ได้อย่าง
ประกอบการจัดการ ระดับดี
ชีววิทยา
เหมาะสม
เรียนรู้ชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษาได้
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
5.4 นักศึกษาสามารถใช้
ความรู้ทางชีววิทยาและ
ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
สื่อการเรียนการสอน
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษาได้ถูกต้อง
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

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

กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. แนวคิดและ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
ทฤษฎีการใช้สื่อ (Creativity-based
การเรียนการสอน learning)
ชีววิทยา
2. การเรียนรู้โดยใช้
2. การสร้างสื่อการ ปัญหาเป็นฐาน
เรียนการสอน
(Problem-based
ประเภท
learning)
สิ่งประดิษฐ์และ 3. การเรียนรู้แบบ
วิธีการ การใช้
ร่วมแรงร่วมใจ
เทคโนโลยี
(Collaborative
สารสนเทศให้
learning)
เหมาะสมกับ
เนื้อหา
3. แอพพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้
4. การประเมินสื่อ
การเรียนการสอน

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
2(1-2-3)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
5.การออกแบบสื่อ
การสอนชีววิทยา
6. ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Curriculum Development and Biological Learning Management)
รหัส
4033802

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ออกแบบ
จัดการเรียนรู้ และ
วัดประเมินผลการ
เรียนรู้ทางชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายเนื้อหาและปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การจัดทำคำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
ชีววิทยา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ชีววิทยา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 2.1
สามารถวิเคราะห์
หลักสูตรชีววิทยาใน
ระดับมัธยมศึกษา

สมรรถนะรองที่ 2.2
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับมัธยมศึกษา

สมรรถนะรองที่ 2.3
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
2.1 สามารถวิเคราะห์ 2. นักศึกษาสามารถ
หลักสูตรการศึกษาขั้น วิเคราะห์หลักสูตร
พื้นฐานเนื้อหาวิชา
ออกแบบ จัดการเรียนรู้
ชีววิทยาได้อย่างถูกต้อง และวัดประเมินผลการ
เหมาะสม
เรียนรู้ทางชีววิทยาได้ใน
ระดับดี
2.2 สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ชีววิทยาที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน
ระดับมัธยมศึกษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

2.3 สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
2.1 นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื้อหาวิชาชีววิทยาได้
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.2 นักศึกษาสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้
ชีววิทยาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญในระดับ
มัธยมศึกษาได้ถูกต้อง
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2.3 นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้ในระดับดี

สมรรถนะรองที่ 2.4
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. หลักสูตรและ ปัญหาเป็นฐาน
การพัฒนา
(Problem-based
หลักสูตรการศึกษา learning)
ขั้นพื้นฐานกลุ่ม 2. การเรียนรู้โดยใช้
สาระการเรียนรู้ กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Case–based
วิทยาศาสตร์
learning)
2. การจัดทำ
คำอธิบายรายวิชา 3. การเรียนรู้แบบ
3. การวิเคราะห์ ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
สาระและ
learning)
มาตรฐาน
โครงสร้างรายวิชา
4. แผนการจัดการ
เรียนรู้
5. การบริหาร
จัดการชั้นเรียน
ชีววิทยา

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
3. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
4. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

วัดผลและประเมินผล 2.4 สามารถวัดและ
การเรียนรู้ชีววิทยา
ประเมินผลการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
ชีววิทยาในระดับ
มัธยมศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะรองที่ 5.3
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษา

5.3 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาใน
บางเนื้อหาหรือ
บางส่วนในกิจกรรมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
ผ่าน
2.4 นักศึกษาวัดและ
6. การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินผลการ
เรียนรู้ชีววิทยา
ชีววิทยาในระดับ
มัธยมศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

5.3 นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาในบาง
เนื้อหาหรือบางส่วนใน
กิจกรรมได้ในระดับดี
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Ecology and Conservational Biology)
รหัส
4033851

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบนิเวศ ไบโอม พลังงานในระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร นิเวศวิทยาของประชากร ปัจจัย
จำกัดของสิ่งมีชีวิต การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงแทนที่ พฤติกรรมนิเวศ มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา เห็นคุณค่าทรัพยากรอันนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ และจัดการ
ห้องเรียนธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.9
สามารถอธิบาย
หลักการทาง
นิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 1.5
เห็นคุณค่าทรัพยากร
ชีวภาพ นำไปสูก่ าร

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.9 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชานิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
1.5 สามารถใช้ความรู้
ทางชีววิทยา
ประกอบการพิจารณา
ให้เห็นคุณค่าทรัพยากร

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. หลักการและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศ
1.2.9 นักศึกษาสามารถ 2. ไบโอม
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ 3. พลังงานใน
ในรายวิชานิเวศวิทยาและ ระบบนิเวศ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้ 4. วัฏจักรของสาร
ถูกต้อง ผ่านการประเมิน 5. นิเวศวิทยาของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประชากร
1.3 นักศึกษาสามารถ
6. ปัจจัยจำกัดของ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ สิ่งมีชีวิต
สอดคล้องกับเนื้อหา
7. การแพร่รายวิชาในระดับดี
กระจายและการ
เปลี่ยนแปลง
1.5 นักศึกษาสามารถใช้ แทนที่
ความรู้ทางชีววิทยาใน 8. พฤติกรรมนิเวศ
การจัดกิจกรรมให้เห็น 9. มลพิษ
คุณค่าทรัพยากรชีวภาพ
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Communitybased learning)
5. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์

ชีวภาพ แล้วนำไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ในแง่มุมต่าง ๆ ได้

สมรรถนะรองที่ 4.2
สามารถใช้และจัดการ
ห้องปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

4.2 สามารถใช้และ
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

4. นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ในระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
ผ่าน
เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ 10. การจัดการ
และใช้ประโยชน์ในแง่มุม ทรัพยากรธรรมต่าง ๆ ได้ในระดับดี
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

4.2 นักศึกษาสามารถใช้
และบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี
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วิชา พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา (Teaching Behavior of Biological Teacher)
รหัส
4033803

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 2
สามารถวิเคราะห์
หลักสูตร ออกแบบ
จัดการเรียนรู้ และ
วัดประเมินผลการ
เรียนรู้ทางชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
ออกแบบการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรูช้ ีววิทยา ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้การสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาทิ สะเต็มศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาในชั้นเรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 2.3 2.3 สามารถจัด
2. นักศึกษาสามารถ
สามารถจัดกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้
วิเคราะห์หลักสูตร
การเรียนรู้ชีววิทยาใน ชีววิทยาที่เน้นผู้เรียน ออกแบบ จัดการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษา
เป็นสำคัญและบริหาร และวัดประเมินผลการ
จัดการชั้นเรียนได้อย่าง เรียนรู้ทางชีววิทยาได้ใน
ระดับดี
ถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
2.3 นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและบริหารจัดการ
ชั้นเรียนได้ในระดับดี

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. หลักการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยา
2. การออกแบบการ
เรียนรู้ชีววิทยาโดย
ใช้ STEM ศึกษา
3. การจัดทำ
แผนการจัดการ
สมรรถนะรองที่ 4.3 4.3 สามารถออกแบบ 4. นักศึกษามีทักษะ
4.3 นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ชีววิทยา
ออกแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้ชีววิทยา
ปฏิบัติการทาง
ออกแบบการเรียนรู้
4. ฝึกปฏิบัติการ
ชีววิทยาโดยใช้ STEM ระดับมัธยมศึกษาโดย วิทยาศาสตร์และชีววิทยา ชีววิทยาระดับ
ศึกษา
ในระดับดี
ใช้ STEM
มัธยมศึกษาโดยใช้ STEM สอนแบบจุลภาค
5. การสร้างผลลัพธ์
ในระดับดี
สมรรถนะรองที่ 5.3 5.3 สามารถใช้
5. นักศึกษามีทักษะทาง 5.3 นักศึกษาสามารถใช้ การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการ
ภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนรู้ชีววิทยา และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา 6. การนำเสนอ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาใน จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน ระดับมัธยมศึกษาในบาง ปัญหาการจัดการ
ระดับมัธยมศึกษา
บางเนื้อหาหรือ
ระดับดี
เนื้อหาหรือบางส่วนใน เรียนรู้ชีววิทยา
บางส่วนในกิจกรรมได้
กิจกรรมได้ในระดับดี
อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะรองที่ 5.5
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้
สถานการณ์เป็นฐาน
(Situation–based
learning)
2. การเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity–based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน
(Brain-based
learning)
5. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการสอน
แบบจุลภาค
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
3. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
4. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

เลือกใช้เทคโนโลยี
สำหรับการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาได้อย่าง
เหมาะสม

5.5 สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ชีววิทยาโดย
เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเนื้อหา
และผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
5.5 นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้เรียนได้ใน
ระดับดี
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เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric
scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Biological Techniques and Scientific Activities)
รหัส
4033801

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน

คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางชีววิทยา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษาอุปกรณ์ วิธีเก็บ
ข้อมูลทางชีววิทยา เทคนิคการทำตัวอย่างทางชีววิทยา ปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดการห้องปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและนำความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.4 1.4 นำความรู้และ
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถนำความรู้ทาง เทคนิคทางชีววิทยาไปใช้ เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมทาง พื้นฐานและชีววิทยาใน
ในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์หรือค่าย ระดับดี
วิทยาศาสตร์เพื่อ
ชีววิทยาระดับ
เสริมสร้างศักยภาพ
มัธยมศึกษา
ตนเองหรือนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย
สมรรถนะรองที่ 5.5 5.5 สามารถจัดกิจกรรม 5. นักศึกษามีทักษะทาง
เลือกใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้ชีววิทยาโดย ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
สำหรับการจัดการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ และเทคโนโลยีในการ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
1.4 นักศึกษาสามารถใช้
ความรู้และเทคนิคทาง
ชีววิทยาในการจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
หรือค่ายวิทยาศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม ผ่านการ
ประเมินในระดับดี

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. การใช้วัสดุและ สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity–based
อุปกรณ์ทาง
learning)
ชีววิทยา
2. ความปลอดภัย 2. การเรียนรู้โดยใช้
ในการปฏิบัติงาน ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
3. เทคนิคการ
learning)
เตรียมสารเคมี
3. การเรียนรู้แบบ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้ 4. การรักษา
ร่วมมือ
อุปกรณ์
และบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง 5. วิธีเก็บข้อมูลทาง (Cooperative
learning)
ชีววิทยา
ชีววิทยา ทั้งภายใน
6. เทคนิคการทำ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้ ตัวอย่างทาง
ชีววิทยา
ถูกต้องในระดับดี
7. การจัดกิจกรรม
5.5 นักศึกษาสามารถจัด ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
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สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

การจัดการเรียนรู้ เรียนรู้ชีววิทยาได้อย่าง เหมาะสมกับเนื้อหา
ชีววิทยา
เหมาะสม
และผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน เนื้อหาและผู้เรียนได้ใน
ระดับดี
ระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติ
คุณภาพ (rubric scoring)
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา โครงการวิจัยทางชีววิทยา (Research Project in Biology)
รหัส
4034871

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักและกระบวนการวิจัยทางชีววิทยา การสร้างนวัตกรรม ปฏิบัติการวางแผนและจัดทำโครงการวิจัยทางชีววิทยา การ
เขียนและการเสนอผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะรองที่ 3.1 3.1 เข้าใจหลักการด้าน 3. นักศึกษาสามารถทำ
สามารถทำการวิจยั เข้าใจการวิจัยทาง
การวิจัยและด้านการ การวิจยั สร้างนวัตกรรม
สร้างนวัตกรรม
ชีววิทยา การสร้าง
สร้างนวัตกรรมเพื่อ
ด้านการศึกษาชีววิทยา
ด้านการศึกษา
นวัตกรรมด้าน
นำไปใช้ในการทำวิจัย และประยุกต์ใช้เพื่อ
ชีววิทยา และ
การศึกษาชีววิทยา
หรือกำกับดูแลการทำ พัฒนาผู้เรียนได้ในระดับดี
ประยุกต์ใช้เพื่อ และการประยุกต์ใช้ โครงงานเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ศักยภาพนักเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะรองที่ 3.2 3.2 สามารถวางแผนและ
สามารถออกแบบและ ทำโครงการวิจัยทาง
ดำเนินการวิจยั และ ชีววิทยาด้วยตนเอง
สร้างนวัตกรรมที่
ภายใต้การดูแลของ
เหมาะสมกับการ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
3.1 นักศึกษามีความเข้าใจ
หลักการด้านการวิจัยและ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัย
หรือกำกับดูแลการทำ
โครงงาน ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักศึกษาสามารถ
วางแผนและทำ
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
ด้วยตนเองภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใน
ระดับดี

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

กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. หลักการวิจัย วิจัยเป็นฐาน
ทางชีววิทยา
(Research-based
2. ปฏิบัติการ
learning)
วางแผนและจัดทำ 2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงการวิจัยทาง โครงงานเป็นฐาน
ชีววิทยา
(Project-based
3. การเขียน
learning)
รายงาน และการ 3. การเรียนรู้แบบ
เสนอผลงานวิจัย สร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity–based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
(Cooperative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

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

380

มคอ.2 มรรพ.

วิชา สัมมนาทางชีววิทยา (Seminar in Biology)
รหัส
4034872

คำอธิบายรายวิชา
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัย อภิปรายปัญหา นำเสนอผลงานในรูปแบบการประชุมสัมมนาและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์วิชาการด้านชีววิทยา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านสรุปสาระสำคัญ

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะหลักที่ 5
มีทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร
และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 5.2
อ่าน สรุปประเด็น และ
ถ่ายทอดเนื้อหา
ชีววิทยาจาก
แหล่งข้อมูลวิชาการ
ภาษาอังกฤษ

5.2 สามารถอ่านและ
สรุปประเด็นจาก
แหล่งข้อมูลวิชาการ
ภาษาอังกฤษทาง
ชีววิทยาหรือ
วิทยาศาสตร์ศึกษาได้
อย่างถูกต้องและ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดหรือนำเสนอ
ได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
5. นักศึกษามีทักษะทาง
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
5.2 นักศึกษาสามารถอ่าน
และสรุปประเด็นจาก
แหล่งข้อมูลวิชาการ
ภาษาอังกฤษทางชีววิทยา
หรือวิทยาศาสตร์ศึกษาได้
อย่างถูกต้องและเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การถ่ายทอดหรือนำเสนอ
ได้ ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
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กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. การค้นคว้า
กรณีศึกษาเป็นฐาน
รวบรวมข้อมูล
(Case–based
learning)
เอกสารงานวิจยั
2. การอภิปราย 2. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
ปัญหา
3. การนำเสนอ (Collaborative
learning)
ผลงาน
4. การแลกเปลี่ยน 3. การเรียนรู้แบบ
ประสบการณ์ด้าน ร่วมมือ
(Cooperative
ชีววิทยา
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
3. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
1(0-2-1)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชาเอกเลือก
วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
รหัส
4033S61

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีรีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุง
พันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบาย
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
หลักการทาง
รายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
เทคโนโลยีชีวภาพได้ เทคโนโลยีชีวภาพได้
อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
ปฏิบัติการทาง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และ
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. หลักการและ
เทคนิคพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. เทคโนโลยีรีคอม
บิแนนต์ดีเอ็นเอ
3. บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์เพื่อการ
นำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพใน
ปัจจุบัน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Cultures)
รหัส
4033811

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง เทคนิคปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชรูปแบบต่าง ๆ การ
นำไปใช้ประโยชน์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
ของการเพาะเลี้ยง
รายวิชาการเพาะเลี้ยง
รายวิชาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชได้
เนื้อเยื่อพืชได้อย่าง
เนื้อเยื่อพืชได้ถูกต้อง ผ่าน
ถูกต้อง
การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
ปฏิบัติการทาง
สอดคล้องกับเนื้อหา
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์และ
รายวิชาในระดับดี
ได้อย่างถูกต้อง
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. หลักการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช
2. การเตรียม
อาหารเพาะเลี้ยง
เทคนิคปลอดเชื้อ
3. การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชรูปแบบ
ต่าง ๆ
4. การนำไปใช้
ประโยชน์

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา ชีวสถิติ (Biostatistics)
รหัส
4033804

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายสถิติมลู ฐานเกีย่ วกับข้อมูล ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ ฝึกปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลและการเก็บตัวอย่าง
ข้อมูลทางชีววิทยา และทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ
สามารถอธิบาย
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
หลักการทางชีวสถิติได้ รายวิชาชีวสถิติได้อย่าง
ถูกต้อง
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา

1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. สถิติมูลฐาน
ปัญหาเป็นฐาน
เกี่ยวกับข้อมูล
(Problem-based
2.ความน่าจะเป็น learning)
1.2.10 นักศึกษาสามารถ 3. การวิเคราะห์ 2. การเรียนรู้โดยใช้
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน ข้อมูลด้วยสถิติ
กรณีศึกษาเป็นฐาน
รายวิชาชีวสถิติได้ถูกต้อง ต่าง ๆ
(Case–based
ผ่านการประเมินไม่น้อย 4. ข้อมูลและการ learning)
เก็บตัวอย่างข้อมูล 3. การเรียนรู้แบบ
กว่าร้อยละ 80
ทางชีววิทยา
ร่วมมือ
1.3 นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ 5. การวิเคราะห์ (Cooperative
ทางสถิติโดยใช้
สอดคล้องกับเนื้อหา
learning)
โปรแกรม
รายวิชาในระดับดี
คอมพิวเตอร์
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สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
2. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
3. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น (Survey and Collective of Local Life)
รหัส
4033805

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการสำรวจ การเก็บรวบรวมสิง่ มีชีวิตและการเก็บรักษา ประเภทของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญใน
ท้องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมปลอดภัย
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10
สามารถอธิบาย
หลักการทางการ
สำรวจและรวบรวม
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.2
มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้และจัดการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ
และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาการสำรวจและ
รวบรวมสิ่งมีชีวิตใน
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

1.2.10 นักศึกษาสามารถ
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ
ในรายวิชาการสำรวจและ
รวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
ได้ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาในระดับดี

1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

4.2 สามารถใช้และ
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

4. นักศึกษามีทักษะ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา
ในระดับดี

4.2 นักศึกษาสามารถใช้
และบำรุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
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เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความสำคัญ
และประโยชน์ของ
การสำรวจ การ
เก็บรวบรวม
สิ่งมีชีวิต
2. การเก็บ
รวบรวม และการ
เก็บรักษาสิ่งมีชีวิต
3. ประเภทของ
สิ่งมีชีวิตที่สำคัญใน
ท้องถิ่น

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project–based
learning)
2. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Community–
based learning)
3. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี
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เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา ไมโครเทคนิค (Microtechniques)
รหัส
4033806

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคในการเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสีเนื้อเยื่อและ
เทคนิคกระบวนการผลิตสไลด์ถาวรด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
ของไมโครเทคนิคได้ รายวิชาไมโครเทคนิคได้
รายวิชาไมโครเทคนิคได้
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
ปฏิบัติการทาง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และ
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ถูกต้องในระดับดี
ปลอดภัย
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. การใช้กล้อง สืบเสาะ (Enquiryจุลทรรศน์
based learning)
2. เทคนิคในการ 2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
เตรียมตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษา (Problem-based
learning)
ภายใต้กล้อง
3. การเรียนรู้โดยใช้
จุลทรรศน์
โครงงานเป็นฐาน
3. การย้อมสี
(Project-based
เนื้อเยื่อและ
learning)
เทคนิค
กระบวนการผลิต 4. การเรียนรู้แบบ
สไลด์ถาวรด้วย ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
วิธีการต่าง ๆ
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา กีฏวิทยา (Entomology)
รหัส
4033841

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายสัณฐานวิทยาของแมลง สรีรวิทยา การจำแนก การกระจาย ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแพทย์ และการเกษตร การ
ควบคุมและการกำจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง ประโยชน์ของแมลงในท้องถิ่น ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชากีฏวิทยาได้
รายวิชากีฏวิทยาได้ถูกต้อง
ของกีฏวิทยาได้
อย่างถูกต้อง
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. สัณฐานวิทยา สืบเสาะ (Enquiryของแมลง
based learning)
2. สรีรวิทยา
2. การเรียนรู้โดยใช้
3. การจำแนก
ปัญหาเป็นฐาน
4. การกระจาย (Problem-based
5. ความสำคัญทาง learning)
เศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้โดยใช้
การแพทย์ และ โครงงานเป็นฐาน
การเกษตร
(Project-based
6. การควบคุมและ learning)
การกำจัดแมลง 4. การเรียนรู้แบบ
7. การรวบรวม ร่วมแรงร่วมใจ
และการเก็บรักษา (Collaborative
ตัวอย่างแมลง
learning)
8. ประโยชน์ของ
แมลงในท้องถิ่น

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา วิวัฒนาการ (Evolution)
รหัส
4032804

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต แนวคิดด้านวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน ทฤษฎีและหลักฐานเชิงวิวัฒนาการ กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลาย วิวัฒนาการของวิถีเมแทบอลิซึม การถ่ายทอดและความแปรผันทาง
พันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร แนวคิดเกี่ยวกับสปีชีส์ การเกิดสปีชีส์และการสูญพันธุ์ ต้นไม้แสดงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตและช่วงเวลาในการเกิดวิวัฒนาการ ระบบวิทยาและการจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของโปรคาริโอต
วิวัฒนาการของพืช วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของมนุษย์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการ
อย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
รู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิชา
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
วิทยาศาสตร์
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
พื้นฐานและ
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
ชีววิทยา
ของวิวัฒนาการได้
รายวิชาวิวัฒนาการได้
รายวิชาวิวัฒนาการได้
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
ปฏิบัติการทาง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และ
รายวิชาในระดับดี
ได้อย่างถูกต้อง
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. กำเนิดโลกและ
สิ่งมีชีวิต แนวคิด
ด้านวิวัฒนาการ
2. มโนทัศน์ของ
ดาร์วิน ทฤษฎีและ
หลักฐานเชิง
วิวัฒนาการ
3. กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ
4. การเกิด
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
และความ
หลากหลาย
5. วิวัฒนาการของ
วิถีเมแทบอลิซึม

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
6. การถ่ายทอด
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้ และความแปรผัน
ถูกต้องในระดับดี
ทางพันธุกรรม
7. พันธุศาสตร์
ประชากร
8. แนวคิด
เกี่ยวกับสปีชีส์
การเกิดสปีชีส์และ
การสูญพันธุ์
9. ต้นไม้แสดง
ความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตและ
ช่วงเวลาในการ
เกิดวิวัฒนาการ
10. ระบบวิทยา
และการจำแนก
หมวดหมู่ของ
สิ่งมีชีวิต
11. วิวัฒนาการ
ของโปรคาริโอต
พืช สัตว์ และ
มนุษย์

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น (Local Life Science)
รหัส
4033807

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
ฝึกกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และความรู้แบบองค์รวมทีเ่ กิดจากกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล
โดยจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และทักษะการวิจยั ในการทดสอบหรือทดลอง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10
สามารถอธิบาย
หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพใน
ท้องถิ่นได้
สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพในท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง
1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
1. กระบวนการ 1. การเรียนรู้โดยใช้
เรียนรู้ทาง
โครงงานเป็นฐาน
วิทยาศาสตร์
(Project-based
ชีวภาพจากภูมิ
learning)
1.2.10 นักศึกษาสามารถ ปัญญาท้องถิ่น
2. การเรียนรู้แบบใช้
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน และความรู้แบบ ชุมชนเป็นฐาน
รายวิชาวิทยาศาสตร์
องค์รวมที่เกิดจาก (Communityชีวภาพในท้องถิ่นได้
กระบวนการคิด based learning)
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่ แบบมีเหตุผล
3. การเรียนรู้โดยใช้
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การจัดทำ
ปัญหาเป็นฐาน
1.3 นักศึกษาสามารถ
โครงการสำรวจ (Problem-based
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ ข้อมูลภูมิปัญญา learning)
สอดคล้องกับเนื้อหา
ท้องถิ่นแล้วใช้
4. การเรียนรู้แบบ
รายวิชาในระดับดี
ทักษะทาง
ร่วมแรงร่วมใจ
วิทยาศาสตร์ใน (Collaborative
การทดสอบหรือ learning)
ทดลองเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
หรือนำไปสู่การ

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง

397

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
แก้ปัญหา การ
พึ่งพาตนเอง การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
และการดำเนินชีวิต
ที่สอดคล้องสมดุล
กับธรรมชาติ

สมรรถนะหลักที่ 3
สามารถทำการวิจยั
สร้างนวัตกรรม
ด้านการศึกษา
ชีววิทยา และ
ประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

สมรรถนะรองที่ 3.1
เข้าใจการวิจัยทาง
ชีววิทยา การสร้าง
นวัตกรรมด้าน
การศึกษาชีววิทยา
และการประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

3.1 เข้าใจหลักการด้าน
การวิจัยและด้านการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อ
นำไปใช้ในการทำวิจัย
หรือกำกับดูแลการทำ
โครงงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพนักเรียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

3. นักศึกษาสามารถทำ
การวิจยั สร้างนวัตกรรม
ด้านการศึกษาชีววิทยา
และประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้ในระดับดี

3.1 นักศึกษามีความ
เข้าใจหลักการด้านการ
วิจัยและด้านการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ใน
การทำวิจัยหรือกำกับดูแล
การทำโครงงาน ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ราวิทยา (Mycology)
รหัส
4103801

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรา รูปร่างและโครงสร้าง สรีรวิทยาและการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
และวัฏจักรชีวิต การจัดจำแนกหมวดหมู่ อาณาจักรฟังไจ การเพาะเลี้ยง ประโยชน์และความสำคัญ ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาโดยใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาราวิทยาได้อย่าง
รายวิชาราวิทยาได้ถูกต้อง
ของราวิทยาได้
ถูกต้อง
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. ประวัติความ
สืบเสาะ (Enquiryเป็นมาของรา
based learning)
2. รูปร่างและ
2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงสร้าง
ปัญหาเป็นฐาน
3. สรีรวิทยาและ (Problem-based
การเจริญเติบโต learning)
4. การสืบพันธุ์
3. การเรียนรู้โดยใช้
และวัฏจักรชีวิต โครงงานเป็นฐาน
5. การจัดจำแนก (Project-based
หมวดหมู่
learning)
6. อาณาจักรฟังไจ 4. การเรียนรู้แบบ
7. การเพาะเลี้ยง ร่วมแรงร่วมใจ
8. ประโยชน์และ (Collaborative
ความสำคัญ
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (Botanical Garden in School)
รหัส
4033812

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา การสร้างจิตสำนึกในการรักทรัพยากร
ที่มีในสถานศึกษาและท้องถิ่นใกล้เคียงด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การบูรณาการทรัพยากรให้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์ การพัฒนาและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่มหาชนชาวไทย ปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบายหลักการ
ทางชีววิทยาได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10
สามารถอธิบายหลักการ
ของสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.2
มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้และจัดการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ
และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาสวน
รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนได้ถูกต้อง ผ่าน
ได้อย่างถูกต้อง
การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครือ่ งมือทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้าง
จิตสำนึกในการรัก
ทรัพยากรที่มีใน
สถานศึกษาและ
ท้องถิ่นใกล้เคียง
3. การบูรณาการ
ทรัพยากรให้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
4. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Communitybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
1. ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
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สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
กระบวนการจัดการ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
ผ่าน
สมรรถนะ*
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้ 5. การบริหาร
ถูกต้องในระดับดี
จัดการงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน
6. การอนุรักษ์ การ
พัฒนาและการ
นำไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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วิชา สะเต็มศึกษา (STEM Education)
รหัส
4034803

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความหมายและความสำคัญของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักการของสะเต็ม
ศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การบูรณาการสะเต็ม กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสะเต็มศึกษา ข้อดีและข้อจำกัดของนวัตกรรมสะเต็มศึกษา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบาย
หลักการทางชีววิทยา
ได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาสะเต็มศึกษาได้
ของสะเต็มศึกษาได้
อย่างถูกต้อง

สมรรถนะรองที่ 1.3
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.3
มีทักษะปฏิบัติการ ออกแบบการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาโดยใช้ STEM
และชีววิทยา
ศึกษา

1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
4.3 สามารถออกแบบ
การเรียนรู้ชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษาโดย
ใช้ STEM

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
เนื้อหา
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้โดยใช้
1. ความหมายและ ปัญหาเป็นฐาน
ความสำคัญของ (Problem-based
learning)
นวัตกรรม
1.2.10 นักศึกษาสามารถ วิทยาศาสตร์
2. การเรียนรู้โดยใช้
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน เทคโนโลยี
โครงงานเป็นฐาน
รายวิชาสะเต็มศึกษาได้ วิศวกรรมศาสตร์ (Project-based
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่ คณิตศาสตร์
learning)
น้อยกว่าร้อยละ 80
2. หลักการของสะ 3. การเรียนรู้แบบ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
เต็มศึกษา
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่ 3. การวิเคราะห์ (Creativity–based
สอดคล้องกับเนื้อหา
learning)
ปัญหา
รายวิชาในระดับดี
4. การบูรณาการ 4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
สะเต็ม
5. กระบวนการ (Collaborative
4. นักศึกษามีทักษะ
4.3 นักศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ learning)
ปฏิบัติการทาง
ออกแบบการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา ชีววิทยาระดับ
ในระดับดี
มัธยมศึกษาโดยใช้ STEM 6. การออกแบบเชิง
วิศวกรรม
ในระดับดี
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สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา
7. การสร้างสรรค์
นวัตกรรมสะเต็ม
ศึกษา
8. ข้อดีและ
ข้อจำกัดของ
นวัตกรรมสะเต็ม
ศึกษา
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กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Botany)
รหัส
4034811

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและประเทศไทย ความสำคัญ แหล่งผลิต สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน แนวโน้มการ
ผลิตในอนาคต การใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาการผลิตและแนวทางในการแก้ไข ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาโดยมีการศึกษานอกสถานที่หรือกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาพฤกษศาสตร์
รายวิชาพฤกษศาสตร์
ของพฤกษศาสตร์
เศรษฐกิจได้อย่าง
เศรษฐกิจได้ถูกต้อง ผ่าน
เศรษฐกิจได้
ถูกต้อง
การประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. พืชเศรษฐกิจที่
สำคัญของโลกและ
ประเทศไทย
2. ความสำคัญ
3. แหล่งผลิต
4. สถานการณ์การ
ผลิตในปัจจุบัน
แนวโน้มการผลิตใน
อนาคต
5. การใช้ประโยชน์
จากพืชเศรษฐกิจ
6. ปัญหาการผลิต
และแนวทางในการ
แก้ไข

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน
(Communitybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(1-4-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์

405

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ชีววิทยาของพืชสมุนไพร (Biology of Medicinal Plant)
รหัส
4034812

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความหลากหลายของพืชสมุนไพร การพัฒนาพืชสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ วิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหารายวิชาโดยมีการศึกษานอกสถานที่

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาชีววิทยาของพืช
ของชีววิทยาของพืช รายวิชาชีววิทยาของพืช
สมุนไพรได้อย่างถูกต้อง
สมุนไพรได้ถูกต้อง ผ่าน
สมุนไพรได้
การประเมินไม่น้อยกว่า
1.3 สามารถดำเนินการ
ร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
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เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความ
หลากหลายของพืช
สมุนไพร
2. การพัฒนาพืช
สมุนไพรโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์
4. นิเวศวิทยา
5. สารสำคัญและ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
6. ความสำคัญและ
การใช้ประโยชน์
7. วิธีการผลิตสาร
ออกฤทธิ์
8. ผลิตภัณฑ์จาก
พืชสมุนไพร

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ (Reproduction and Development Biology)
รหัส
4034802

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต
ของคัพภะ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการสืบพันธุ์และการเจริญ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
สมรรถนะรองและ
ย่อย

สมรรถนะรองที่ 1.2
สามารถอธิบายหลักการ
ทางชีววิทยาได้
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10
สามารถอธิบายหลักการ
ของชีววิทยาการสืบพันธุ์
และการเจริญได้

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยาใน
1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาชีววิทยาการ
รายวิชาชีววิทยาการ
สืบพันธุ์และการเจริญ
สืบพันธุ์และการเจริญได้
ได้อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การสืบพันธุข์ อง
พืชและสัตว์
2. โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบ
สืบพันธุ์
3. การสร้างเซลล์
สืบพันธุ์
การปฏิสนธิ
4.การเจริญ
สมรรถนะรองที่ 1.3
เติบโตของคัพภะ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการทาง
5. ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญ เติบโต
วิทยาศาสตร์และ
6 เทคโนโลยีการ
ชีววิทยา
สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้ สืบพันธุ์และการ
เจริญ
มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง 7. จริยธรรมและ
กฎหมายที่
และชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
เกี่ยวข้อง
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

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

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา ปรสิตวิทยา (Parasitology)
รหัส
4034841

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความหลากหลายชนิดของปรสิตในสัตว์ รวมทั้งวิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต การดำรงชีวิต การสืบพันธุ์ นิเวศวิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและผู้อาศัย พยาธิกำเนิด ระบาดวิทยา การรักษา การป้องกันและการควบคุมปรสิตที่มีการระบาดใน
มนุษย์และสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเทคนิคการตรวจสอบปรสิต ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาปรสิตวิทยาได้
รายวิชาปรสิตวิทยาได้
ของปรสิตวิทยาได้
อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. ความ
หลากหลายชนิด
ของปรสิตในสัตว์
2. วิวัฒนาการ
สัณฐานวิทยา
วงจรชีวิต และการ
ดำรงชีวิต
3. การสืบพันธุแ์ ละ
นิเวศวิทยา
4. ความสัมพันธ์
ระหว่างปรสิตและ
ผู้อาศัย
5. ศึกษาพยาธิ
กำเนิด ระบาด
วิทยา การรักษา
การป้องกันและ
การควบคุมปรสิต
ที่มีการระบาดใน
มนุษย์และสัตว์ที่มี

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

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

เนื้อหา
ความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ
6. เทคนิคการ
ตรวจสอบปรสิต

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา พฤติกรรมสัตว์ (Animals Behavior)
รหัส
4034842

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายหลักการวิวัฒนาการ การปรับตัว ประเภทพฤติกรรมสัตว์ สาเหตุปัจจัยในด้านพฤติกรรมสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่น การ
ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสัตว์เพื่อการเติบโต การขยายพันธุ์ การนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
ของพฤติกรรมสัตว์ได้ รายวิชาพฤติกรรมสัตว์
รายวิชาพฤติกรรมสัตว์ได้
ได้อย่างถูกต้อง
ถูกต้อง ผ่านการประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
ปฏิบัติการทาง
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์และ
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ถูกต้องในระดับดี
ปลอดภัย
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. วิวัฒนาการและ
การปรับตัว
2. ประเภท
พฤติกรรมสัตว์
3. สาเหตุปัจจัยใน
ด้านพฤติกรรมสัตว์
4. การอนุรักษ์สัตว์
ท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและ
พัฒนาพฤติกรรม
สัตว์เพื่อการเติบโต
6. การขยายพันธุ์
และการนำไปใช้
ประโยชน์

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา จุลินทรีย์อุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
รหัส
4103802

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรม หลักการคัดแยกจุลินทรีย์ การเก็บรักษาสายพันธุ์
กระบวนการหมัก กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณภาพ และปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาจุลินทรีย์
รายวิชาจุลินทรีย์
ของจุลินทรีย์
อุตสาหกรรมได้อย่าง
อุตสาหกรรมได้ถูกต้อง
อุตสาหกรรมได้
ถูกต้อง
ผ่านการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. บทบาทของ
จุลินทรีย์ที่มี
ความสำคัญใน
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรม
2. หลักการคัดแยก
จุลินทรีย์
3. การเก็บรักษา
สายพันธุ์
4. กระบวนการ
หมัก และ
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์
5. ความปลอดภัย
และความ
รับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้ มาตรฐานด้าน
ถูกต้องในระดับดี
คุณภาพ

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

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา จุลขีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
รหัส
4103803

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร การหมักดอง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ และการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่า
เสีย เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย การ
สุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร ผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา วิธีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
ของจุลชีววิทยาทาง
รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหารได้
อาหารได้อย่างถูกต้อง
อาหารได้ถูกต้อง ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
1.3 สามารถดำเนินการ
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

กระบวนการจัดการ
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. การเรียนรู้แบบ
1. จุลินทรีย์ใน
สืบเสาะ (Enquiryอาหาร
based learning)
2. การหมักดอง 2. การเรียนรู้โดยใช้
3. ผลิตภัณฑ์
ปัญหาเป็นฐาน
อาหารประเภท (Problem-based
ต่าง ๆ และการ learning)
ถนอมอาหาร
3. การเรียนรู้โดยใช้
4. จุลินทรีย์ที่ทำให้ โครงงานเป็นฐาน
อาหารเน่าเสีย
(Project-based
5. เชื้อโรคและ
learning)
สารพิษจาก
4. การเรียนรู้แบบ
จุลินทรีย์ในอาหาร ร่วมแรงร่วมใจ
6. องค์ประกอบ (Collaborative
ของอาหารที่มีผล learning)
ต่อการเจริญของ
จุลินทรีย์และ
ลักษณะการเน่าเสีย

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
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มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย
ธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
กระบวนการจัดการ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
เนื้อหา
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
ผ่าน
สมรรถนะ*
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้ 7. การสุ่มตัวอย่าง
ถูกต้องในระดับดี
วิธกี ารตรวจหา
จุลินทรีย์ในอาหาร
ผลิตภัณฑ์นม
8. มาตรฐาน
อาหารทางจุล
ชีววิทยา
9. วิธีป้องกันและ
กำจัดจุลินทรีย์ใน
อาหาร

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

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์
1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
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มคอ.2 มรรพ.

วิชา จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (Agricultural and Environmental Microbiology)
รหัส
4103804

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักที่ 1
รู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์
พื้นฐานและ
ชีววิทยา

สมรรถนะหลักที่ 4
มีทักษะปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มของจุลินทรีย์และบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
จุลินทรีย์ในดิน น้ำ และพืช การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ การแก้ไขและการควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ผ่าน
สมรรถนะรองที่ 1.2
1. นักศึกษารู้และเข้าใจ
สามารถอธิบายหลักการ
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
ทางชีววิทยาได้
พื้นฐานและชีววิทยาใน
สมรรถนะย่อยที่ 1.2.10 1.2.10 เข้าใจเนื้อหาและ ระดับดี
1.2.10 นักศึกษาสามารถ
สามารถอธิบายหลักการ อธิบายหัวข้อต่าง ๆ ใน
อธิบายสรุปหัวข้อต่าง ๆ ใน
รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
รายวิชาจุลชีววิทยาทาง
ของจุลชีววิทยาทาง
การเกษตรและ
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ได้ถูกต้อง ผ่านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมได้
ถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 นักศึกษาสามารถ
สมรรถนะรองที่ 1.3 1.3 สามารถดำเนินการ
ปฏิบัติการที่สอดคล้อง
ดำเนินการปฏิบัตกิ ารที่
สามารถดำเนินการ
กับเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ปฏิบัติการทาง
ได้อย่างถูกต้อง
รายวิชาในระดับดี
วิทยาศาสตร์และ
ชีววิทยา
สมรรถนะรองที่ 4.2 4.2 สามารถใช้และ
4. นักศึกษามีทักษะ
4.2 นักศึกษาสามารถใช้
สามารถใช้และจัดการ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติการทาง
และบำรุงรักษาวัสดุ
ห้องปฏิบัติการและ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา อุปกรณ์และเครือ่ งมือทาง
ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ในระดับดี
ชีววิทยา ทั้งภายใน
ธรรมชาติได้อย่าง
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ห้องปฏิบัตกิ ารและ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติ
สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย

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

เนื้อหา
ศึกษาเกี่ยวกับ
1. กลุ่มของ
จุลินทรีย์และ
บทบาทของ
จุลินทรีย์ที่มีต่อ
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
2. กิจกรรมและผล
ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
จุลินทรีย์ในดิน น้ำ
และพืช
3. การนำจุลินทรีย์
ไปใช้ประโยชน์
4. การแก้ไขและ
การควบคุม
จุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดโรคและ
ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษ

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*
1. การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ (Enquirybased learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-based
learning)
4. การเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจ
(Collaborative
learning)

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และ/หรือ
ห้องปฏิบัติการทาง
ธรรมชาติ
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต
4. ใบงาน/ใบกิจกรรม/
แบบฝึกทักษะ
5. เอกสาร หนังสือ ตำรา
หรือแหล่งเรียนรู้อื่น

น(ท-ป-ศ)
3(2-3-4)

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

วิธีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนา
2. มโนทัศน์
3. ทักษะการคิด
(วิเคราะห์ สังเคราะห์
สื่อสาร)
4. ทักษะการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะปฏิบัติการทดลอง
6. ทักษะทางสังคม
7. ทักษะปฏิบัติ
8. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และเจตคติ
9. ผลงานหรือชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. แบบสัมภาษณ์
3. แบบสังเกต
4. แบบประเมิน
5. แบบประเมินตนเอง
เกณฑ์

419

มคอ.2 มรรพ.

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรองและ
ย่อย

คำอธิบายสมรรถนะ
รองหรือย่อย
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
หลักและเกณฑ์การ
ผ่าน

ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะ
รองหรือย่อยและเกณฑ์
ผ่าน
ห้องปฏิบัตกิ ารธรรมชาติได้
ถูกต้องในระดับดี

เนื้อหา

กระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้เกิด
สมรรถนะ*

สื่อและ/หรือแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

วิธีการสะท้อนผล
กลับให้ผู้เรียน

1. เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพ
2. เกณฑ์แบบมิติคุณภาพ
3. เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์

* เลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจาก 13 กระบวนการที่กำหนดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล อย่างน้อย 3 กระบวนการ ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้สามารถใช้ร่วมกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เฉพาะศาสตร์
1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning)
2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project–based learning)
4. การเรียนรู้โดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน (Research-based learning)
5. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Enquiry-based learning)
6. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning)
7. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน (Case–based learning)
8. การเรียนรู้สถานการณ์เป็นฐาน (Situation–based learning)
9. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential–based learning)
10. การเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community–based learning)
11. การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity–based learning)
12. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
13. การเรียนรู้แบบประสมประสาน (Blended learning)
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ปีที่
1

2

3

4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา (4 ปี)
รายละเอียด

รู้และเข้าใจสาระสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และชีววิทยา แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู
สามารถวางแผนการทำปฏิบัติการทางชีววิทยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี
สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาทางชีววิทยาและดำเนินการได้ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
นำความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
การวั ด และการสำเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ รำไพพรรณี ว่ า ด้ ว ย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาแบะปริญญาตรี พ.ศ. 2549, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
รำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553,
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริ ญญา
ตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้นและแบบไม่มีค่าระดับ
ขั้นดังนี้
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 แต่ให้นับหน่วยกิต
ที่สอบตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
PD
P
NP

ความหมายของผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Not Pass)
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ระบบในข้อ 1.2 นี้ใช้สำหรับประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพิ่ม แต่การลงทะเบียนต่องเป็นไปตามลำดับวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรกำหนด
รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิตทำงานตรงสาขา
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
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 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา
ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร
50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด
50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลั ย
กำหนด
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50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลั กสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่ า 6 ภาคการศึ กษาปกติ สำหรับหลั กสูตรปริ ญญาตรี 5 ปี
ไม่ต่ำกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ
50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ
ข้อ 52 นักศึกษาที ่เรี ยนได้ จำนวนหน่วยกิ ตครบตามเกณฑ์ท ี่ กำหนดไว้ ในหลั กสู ตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยให้ถึง
2.00 จึงจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3
ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.60
และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อย
กว่า 3.60
ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25
และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่น้อย
กว่า 3.25
ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรติ นิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2
และ 53.3 ด้วย
53.2 สอบได้ ในรายวิ ชาใด ๆ ไม่ ต ่ ำกว่ า C ตามระบบค่ าระดั บคะแนน หรื อไม่ ได้ NP
ตามระบบ ไม่มีค่าระดับคะแนน
53.3 นั กศึ กษาภาคปกติ มี เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น 4 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส ำหรั บหลั ก สู ตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ไม่เกิน 8 ภาคการเรียนปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10
ภาคเรียนปกติ สำหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี
3.4 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระทำผิดกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2550
ข้ อ 6 นั กศึ กษาที ่ ถ ู กตั ดคะแนนความประพฤติ ตามประกาศนี ้ มี ส ิ ทธิ อ ุ ธรณ์ ได้ ตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรม
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บำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่ องขอ
ปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน
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หมวดที่ 6 การเน้นพัฒนาอาจารย์ให้เกิดการสอนแบบเน้นสมรรถนะ
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศสัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
รำไพพรรณีและโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน การสอน
1.3 การกำหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด การ
เรียนการสอนการวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พั ฒ นาอาจารย์ ด ้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ และตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ ได้ แ ก่ ด้ า น
การสอนการวิ จั ย การบริ ก ารวิช าการการทำนุบ ำรุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมและการทำผลงานเพื่อ กำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริม ให้ อ าจารย์ เข้ าร่ ว มการอบรมการประชุ มสั ม มนา และดูงานทางวิช าการและ
วิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตและการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในการประชุม
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ประสานกับมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการดำเนินงานดังนี้
เป้าหมาย
การดำเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 1. จั ด หลั ก สู ต รให้ ม ี ค วาม 1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู กับมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
ก ้ า ว ท ั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม ตามที่คุรุสภากำหนด
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
เปลี ่ ย นแปลงโดยมี บ ุ ค ลากร 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สม่ำเสมอ
ผู ้ ส อน ที ่ เ ป็ น ผู ้ น ำด้ า นการ โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง 2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
พัฒนา องค์ความรู้และสามารถ หลักสูตรทุก ๆ 4 ปี
อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปี
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ 3. กำหนดให้ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อน 3. มี จ ำนวนอาจารย์ ผ ู ้ ส อนมี
ที ่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของ มีคุณวุฒ ิไม่ต่ำ กว่า ปริญ ญาโท คุ ณ วุ ฒ ิ ไ ม่ ต ่ ำ กว่ า ปริ ญ ญาโท
สถานศึกษา
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90
4. ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ป ระจำ 4. อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษา
หลักสูตร ให้ไปศึกษาดูงาน ใน ดูงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรหรือ
ห ล ั ก ส ู ต ร ห ร ื อ ว ิ ช า ก า ร วิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1
ที่เกี่ย วข้องทั้งในประเทศและ ครั้ง ใน 2 ปี
ต่างประเทศ
5 . ส ำ ร ว จ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร 5. มี ก ารนำผลการประเมิ น ผล
ความรู้ ทั ก ษะของนั ก ศึ ก ษา การสำรวจความต้องการความรู้
ทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต มาปรั บ ปรุ ง
เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
6. สำรวจความพึงพอใจบัณฑิต 6. มี ก า ร น ำผล การประเมิ น
ความพึงพอใจบั ณฑิต จากผู ้ ใ ช้
จากผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร
2. ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน
เชิงรุกกระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้
เสริ ม สร้ า งการคิ ด วิ เ คราะห์
เน้นประสบการณ์จริง เพื่อการ

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิ บ ั ต ิ มี แ นวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจำวิชา

1. มี แ ผนการสอนและสื ่ อ การ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. มี จำนวนวิ ชาเรี ยนที ่ ม ี ภาค
ปฏิ บ ั ต ิ ว ิ ช าชี พ ครู มากกว่ า 1
รายวิชา
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เป้าหมาย
แก้ไขปัญหาและพัฒนา การ
เรียนการสอน
3. ประเมิ น มาตรฐ านของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินการ
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์
การทำงานในสาขาวิชาชีพครู
1. ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน และภายนอก
2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมื อวิ จั ย
งบประมาณความร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที ่ เกี ่ ย วข้ อ ง
ผลงานทางวิ ช าการทุ ก ภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
3. ประเมิน ความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
เป้าหมาย
การดำเนินการ
การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอนโสตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละ
วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา

เกณฑ์การประเมินผล

1. มี ร ายงานผลการประเมิ น
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท ั ้ ง ภายใน และ
ภายนอกทุก ๆ 4ปี
2. มี ฐ านข้ อ มู ล ของนั กศึ กษา
อาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือ วิจัย
งบประมาณความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิ ช าการทุ ก ภาค
การศึกษา
3. มีการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา
นำมาปรับปรุงหลักสูตร

เกณฑ์การประเมินผล
มี แ ผนการจั ด สรรงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณแผ่ น ดิ น
และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา
สื่อการเรียนการสอน
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และวั ส ดุ
ครุ ภ ั ณ ฑ์ อ ย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ
สนับสนุนการเรีย นการสอนใน
ช ั ้ น เ ร ี ย น แ ล ะ ส ร ้ า ง ส ภ าพ
แวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่
ลำดับ

อาคารสถานที่

จำนวนห้องที่มีอยู่

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9)
อาคารเรียนรวม (ตึก ร)
อาคาร 35
อาคาร 36
อาคารคณะครุศาสตร์
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคม

19 ห้อง
3 ห้อง
5 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง

อาคารเรียน 1
1
2
3
4
5
6

2.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลำดับ

อุปกรณ์การสอน

จำนวนที่มีอยู่

1

ครุภัณฑ์
หนังสือ
สไลด์ถาวร
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
รายงานวิจัย
วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
สื่อผสมมัลติมีเดีย

50 เครื่อง
1,500 เล่ม
50 แผ่น
800 ชิ้น
142 เรื่อง
65 เล่ม
1,032 ม้วน

2
3
4
5
6
7

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เป้าหมาย
การดำเนินการ
เกณฑ์การประเมินผล
การจัดสรรทรัพยากร
1. อาคารสถานที ่ส ำหรั บ การ 1. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เรียนการสอน
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา
2. สื่อคอมพิวเตอร์สำหรับการ 2. มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เรียนการสอน
เหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจำนวนนักศึกษา
3. สื่อการเรียนการสอน
3. มี จ ำนวนเครื ่ อ งมั ล ติ ม ี เ ดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์
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เป้าหมาย

การดำเนินการ

4. หนังสือห้องสมุด
5. การสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล
โดยมี ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ
ยื ม -คื น หนั ง สื อ ตำรา และ
เอกสารทา งวิ ช าการด้ า น
การศึกษารวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น
6. โรงเรี ย นสำหรั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ

7. จัดให้มีห้องประจำหลักสูตร
8. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่
ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ห น ั ง สื อ
วารสารเกี่ยวกับสาขา
9. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ เช่ น เว็ บ ไซต์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์มุมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการการให้
คำปรึกษา
1 0 . จ ั ด ส ร ร ค อ ม พ ิ ว เ ต อร์
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ไ ร ้ ส า ย เ พื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอน

เกณฑ์การประเมินผล
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3มิติ และ
กระดานอัจฉริยะ และ
คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet)เพี ย งพอต่ อ จำนวน
ห้องเรียนและนักศึกษา
4. มีจำนวนเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา
5. มีการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
โดยมี ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ
ยื ม -คื น หนั ง สื อ ตำรา และ
เอกสารทางวิ ช าการด้ า น
การศึกษารวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น
6. มี โ รงเรี ย นสำหรั บ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย
1โรงเรี ย น และโรงเรี ย นใน
เครือข่ายเพียงพอตามจำนวน
นักศึกษา
7. มีห้องประจำหลักสูตร
8. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ วารสาร
เกี่ยวกับสาขา
9. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ เช่ น เว็ บ ไซต์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ท างวิ ช าการ การให้
คำปรึกษา
10. มีการจัดสรรคอมพิว เตอร์
อินเทอร์เน็ต และระบบ
อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต ไ ร ้ ส า ย เ พื่ อ
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เป้าหมาย

การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมินผล
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เพียงพอตามจำนวนนักศึกษา

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดังนี้
เป้าหมาย
การดำเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดให้มีห้องประจำสาขา
1. มีห้องประจำสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ 2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ในการ
การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ พี ย งพอโดยมี ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ห น ั ง สื อ ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ วารสาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ วารสารเกี่ยวกับสาขา
เกี่ยวกับสาขา
บุ ค ลากร พื ้ น ที ่ ใ นการให้ 3. จัดพื้น ที่ส ่ง เสริม กิจ กรรม 3. มีพื้น ที่ส ่งเสริมกิจกรรมการ
คำปรึกษาห้องสมุดคณะ/พื้นที่ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ่ น บ อ ร์ ด เรียนรู้ เช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์
ในการให้บ ริการหนังสือตำรา ประชาสั ม พั น ธ์ เ ว็ บ ไซต์ มุ ม เว็บไซต์มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทางวิชาการ การให้คำปรึกษา
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
มีเทคโนโลยีส ื ่ อการเรีย นการ การให้คำปรึกษา
4. จั ด สรรเทคโนโลยีเ พื ่อ การ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
สอนเพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
เช่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เ น็ ต สื่อดิจิทัล
สื่อดิจิทัล
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
3.1.3 มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรีย นการสอนที่เน้น ผู้เรีย นเป็น สำคัญ กล
ยุทธ์การสอนและการประเมินผล
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์ พ ิเ ศษให้ ทำได้เ ฉพาะหัว ข้ อเรื่ อ งที่ ต้ อ งการความเชี ่ย วชาญพิ เ ศษ
หรือกรณีขาดแคลนอาจารย์
3.3.2 การพิ จ ารณาจะต้ อ งผ่ า นการกลั ่ น กรองของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
ต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน
3.3.3 คณะกรรมการประจำหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ เ สนอความต้ อ งการในการจ้ า งและเสาะหา
ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
3.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้าน
การศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรและจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่
อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ แ ก่ น ั ก ศึ ก ษาและทุ ก คนต้ อ งกำหนดชั ่ ว โมงให้ ค ำปรึ ก ษา
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
ในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบของตนเองในแต่ละรายวิชาได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จั ด การสำรวจความต้ อ งการแรงงานและความพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต โดยความร่ ว มมื อ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ นำข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง ห ลั ก สู ต รรวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย
อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดการศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษาอีก
ทั้งใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1
คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผล X
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล X
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
คณาจารย์ ใหม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ ร ับ การปฐมนิเทศ อบรมหรือ X
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน X
ทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
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X
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 1
(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
(15) นิสิต/นักศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 จากการทดสอบความรู้และ X
ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบ RBRU-EPT และสอบได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน โดยเทียบเคียงกับ CEFR ระดับ
B1 หรื อ นิ ส ิ ต /นั ก ศึ ก ษาสามารถนำผลคะแนนการสอบวั ด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการทดสอบวัดความสามารถ
ด้ า นภาษาอั ง กฤษที ่ ส ามารถเที ย บเคี ย งผลการสอบกั บ ระดั บ
ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน CEFR ได้ มายื่นโดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1. TOEFL ITP คะแนน 347-393
2. Computer Based TOEFL คะแนน 63-90
3. Internet Based TOEFL คะแนน 19-29
4. IELTS คะแนน 2-2.25
5. TOEIC คะแนน 255-400
6. Cambridge Placement test คะแนน 40-59
7. CU-TEP คะแนน 35-69
8. TU-GET คะแนน 400
หรื อ นิ ส ิ ต /นั ก ศึ ก ษานำผลการเรี ย นในรายวิ ช าศึ ก ษาทั ่ ว ไป
(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 รายวิชา มายื่น โดยมีผลการเรียนระดับ
B ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
10

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

13
1-5
11

13
1-5
12

14
1-5
12

15
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ ตัว บ่งชี้บ ังคับ (ตัว บ่งชี้ 1-5) มีผ ลดำเนิน การบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัว บ่งชี้ที่มีผ ล
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั ้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู ้ เ รี ย นโดยอาจารย์ ผ ู ้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู ้ เ รี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ
ว่ า มี ค วามเข้ า ใจหรื อ ไม่ โ ดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ยการสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิ ป รายโต้ ต อบจากนั ก ศึ ก ษาการตอบคำถามของนั ก ศึ ก ษาในชั ้ น เรี ย นซึ ่ ง เมื ่ อ รวบรวมข้ อ มู ล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทำให้ ผ ู ้ เ รี ย นเข้ า ใจได้ ก ็ จ ะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ส อนการทดสอบกลาง ภาคเรี ย น
และปลายภาคเรีย นจะสามารถชี ้ไ ด้ว ่าผู้เรีย นมีความเข้ าใจหรื อไม่ ในเนื้ อหาที่ ได้ส อนไปหากพบว่ า
มีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้านทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลาการชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิน หลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและจะต้อง ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจำนวน 1ภาคการศึกษาโดยปฏิบัติงานใน
หน้ า ที ่ ข องครู ท ุ ก อย่ า งเสมื อ นเป็ น ครู ป ระจำการคนหนึ ่ ง ในสถานการณ์ จ ริ ง ในสถานศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ 540 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษาตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติ งานได้หรือไม่มีความรับผิดชอบ
และขาดคุณสมบัติในด้านใดซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย3คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก
4 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตจะทำ
ให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็
สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อย
นั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 4 ปีทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก

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

437

มคอ.2 มรรพ.

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562

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

439

มคอ.2 มรรพ.

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

440

มคอ.2 มรรพ.

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

441

มคอ.2 มรรพ.

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

442

มคอ.2 มรรพ.

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

443

มคอ.2 มรรพ.

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

444

มคอ.2 มรรพ.

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

445

มคอ.2 มรรพ.

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

446

มคอ.2 มรรพ.

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

447

มคอ.2 มรรพ.

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

448

มคอ.2 มรรพ.

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

449

มคอ.2 มรรพ.

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

450

มคอ.2 มรรพ.

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

451

มคอ.2 มรรพ.

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

452

มคอ.2 มรรพ.

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

453

มคอ.2 มรรพ.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563

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

454

มคอ.2 มรรพ.

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

455

มคอ.2 มรรพ.

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

456

มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561

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

457

มคอ.2 มรรพ.

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

458

มคอ.2 มรรพ.

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

459

มคอ.2 มรรพ.

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

460

มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562

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

461

มคอ.2 มรรพ.

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

462

มคอ.2 มรรพ.

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

463

มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560

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

464

มคอ.2 มรรพ.

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

465

มคอ.2 มรรพ.

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

466

มคอ.2 มรรพ.

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

467

มคอ.2 มรรพ.

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

468

มคอ.2 มรรพ.

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

469

มคอ.2 มรรพ.

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษา
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561

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

470

มคอ.2 มรรพ.

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

471

มคอ.2 มรรพ.

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

472

มคอ.2 มรรพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561

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

473

มคอ.2 มรรพ.

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

474

มคอ.2 มรรพ.

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

475

มคอ.2 มรรพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่องการจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
พ.ศ. 2560

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

476

มคอ.2 มรรพ.

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

477

มคอ.2 มรรพ.

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

478

มคอ.2 มรรพ.

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

479

มคอ. 2 มรรพ

ภาคผนวก ข
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

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

480

มคอ. 2 มรรพ

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาน แสงไพบูลย์
Acting Sub Lt. Prasan Sangpaiboon
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนชีววิทยา)
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
(ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2530
2524

1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.3.1 ตำรา หนังสือ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
- ชุตาภา คุณสุข, ประสาน แสงไพบูลย์ , ศศิธร พุทธรักษ์, พรเพ็ญ แสงศรี
และสุดารัฐ กะฐินศรี . (2560). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพขนาดตาลอบแบบพับได้ต่อการทำ
ประมงปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาวิจัย. 22 (ฉบับพิเศษ)
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560, 96-109.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1)
- ชุตาภา คุณสุข, ประสาน แสงไพบูลย์, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และพงษ์ชัย
ดำรงโรจน์วัฒนา. (2561). ชนิดและองค์ประกอบของสัตว์น้ำพลอยจับได้ จากการทำประมงลอบ
ปูม้า ภายใต้มาตรการปรับปรุง การทำประมงปู ม้า บริเ วณอ่า วคุ้งกระเบน จังหวัดจัน ทบุ รี .
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี. วันที่ 1820 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 489-503.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 23 ปี
1.5 ภาระงานสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

481

มคอ. 2 มรรพ

ระดับปริญญาตรี
0031101
0031104
4001101
4031103
4031104
4031105
4031106
4032100
4032300
4033170
4034100

ชีวิตและธรรมชาติ
พืชพรรณเพื่อชีวิต
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
นิเวศวิทยา
สัตววิทยา
ชีววิทยาทางทะเล
จริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์

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

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

482

มคอ. 2 มรรพ

2. นางสาววิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ
Miss Wirangrong Karinthanyakit
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ชีววิทยา)
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(พันธุศาสตร์)
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ชีววิทยา)

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2555
2546

2.3 ผลงานทางวิชาการ
2.3.1 ตำรา หนังสือ
2.3.2 บทความทางวิชาการ
- วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, ชุตาภา คุณสุข และพนิดา ศรีเจริญ. (2561). การจำแนก
ชนิดปลาในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด. การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2561, 559-566.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี
2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
4032140
4032141
4031103
4031104
4031105
4031106
4034401

พันธุศาสตร์
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
พันธุวิศวกรรม

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

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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4033106
4003001
4003002
4032101
4033970
4034970

ชีวสารสนเทศศาสตร์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยาของเซลล์
สัมมนา 1
สัมมนา 2

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

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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3. นางสาวชุตาภา คุณสุข
Miss Chutapa Kunsook
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ชีววิทยา)

3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สัตววิทยา)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ชีววิทยา)

ชื่อสถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

มหาวิทยาลัยบูรพา

2546

3.3 ผลงานทางวิชาการ
3.3.1 ตำรา หนังสือ
3.3.2 บทความทางวิชาการ
- ชุตาภา คุณสุข, เพ็ญโพยม หนองอ้อ, จิรภัทร จันทมาลี และวิลานี จุ้งลก.
(2560). การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียและเพรียงจากปูเศรษฐกิจ (Portunidae: Decapoda) บริเวณอ่าว
คุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี . 11(1) เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2560,
17-30.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2)
- ชุตาภา คุณสุข, วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ , นิสาชล สาดแก้ว และพงษ์ชัย
ดำรงโรจน์วัฒนา. (2560). ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์หน้าดินบริเวณหญ้าทะเลผมนางที่
มี ก ารฟื ้ น ฟู (Halodule pinifolia) อ่ า วคุ ้ ง กระเบน จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . วารสารวิ จ ั ย รามคำแหง
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 20(2) เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560, 27-38.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2)
3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
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4031103
4031104
4031105
4031106
4032100
4032101
4032300
4032130
4032131
4034303
4003001
4003901
4003002
4031101
4031102
4034903
4032101
4033106
4033904
4032102
4034215
ระดับปริญญาโท
4037301
4037101
4037601
4037604
4077604
4037103
4077201
4077202
4077602
4037201

ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
สัตววิทยา
สรีรวิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป
ภูมิศาสตร์ของสัตว์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
ชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
จริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาของเซลล์
ชีววิทยาทางทะเล
สัมมนา 1
การจัดการเรียนรู้ภาคสนามทางชีววิทยา
พฤกษเศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ชีววิทยาของสัตว์
เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
จุลชีววิทยาประยุกต์
กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับครู
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ชีววิทยาของพืช

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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4. นายวิญญู ภักดี
Mr. Winyou Puckdee
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(จุลชีววิทยา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(จุลชีววิทยา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(จุลชีววิทยา)

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2548

มหาวิทยาลัยบูรพา

2542

4.3 ผลงานทางวิชาการ
4.3.1 ตำรา หนังสือ
4.3.2 บทความทางวิชาการ
- ปรัชญา เฉลียวฉลาด, วิญญู ภักดี, เจนจิรา เนตรแสงศรี และศิริวิมล ลาดโฮม.
(2560). การผลิตเอทานอลด้ ว ยยี สต์ ทนแรงดัน ออสโมติ ก ที ่ค ั ดแยกจากผลไม้ใ นจั ง หวัก จัน ทบุ รี .
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ว ิ จ ั ย รำไพพรรณี ครั ้ ง ที่ 11 และงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลั ยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี. วันที่ 19-20
ธันวาคม พ.ศ. 2560, 386-394.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
- จิรภัทร จันทมลี และวิญญู ภักดี. (2560). การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ทนร้อนจากพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี . การประชุมวิชาการชมรม
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี. วันที่ 17–19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 672-681.
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)
4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี
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4.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
4003901
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
4031101
ชีววิทยาพื้นฐาน
4031102
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
4031103
ชีววิทยา 1
4031104
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
4031105
ชีววิทยา 2
4031106
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
4032401
พันธุศาสตร์
4033104
ชีววิทยาของเซลล์
4033903
โครงการวิจัย 1
4033903
สัมมนา 1
4034901
โครงการวิจัย 2
4034902
สัมมนา 2
4102001
จุลชีววิทยาทั่วไป
4102002
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
4103301
ภูมิคุ้มกันวิทยา
4102011
แบคทีเรียวิทยาทั่วไป
4102211
ปฏิบัติการจัดจำแนกแบคทีเรีย
4103031
ไวรัสวิทยา
4101301
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4103302
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4102003
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4103101
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
4103102
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
4104471
สัมมนาทางจุลชีววิทยา

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

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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5. นางสาวเสาวนีย์ เจียมจักร
Miss Saowanee Jiamjak
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)
ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2539

วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์

2534

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตำรา หนังสือ
5.3.2 บทความทางวิชาการ
- นิศากร หวลจิตร์ และเสาวนีย์ เจียมจักร. (2559). การศึกษาศักยภาพผู้นำ
ชุมชนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาวะผู้นำและผู้ตาม. วารสารวิจัยรำไพ
พรรณี, 10(3) เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2559, 29-36.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 2)
- อั ฐ ฉญา แพทย์ ศ าสตร์ และเสาวนี ย์ เจี ย มจั ก ร. (2561). เจตคติ ข อง
ประชาชนต่อการเห็นคุณค่าและความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัด
ตราด. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(50) เดือนมกราคม
– เมษายน พ.ศ. 2561, 239-260.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI กลุ่ม 1)
5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี
5.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

489

มคอ. 2 มรรพ

0002304
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
0021102
มนุษย์กับการพัฒนาตน
0012104
มนุษยสัมพันธ์
0200201
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
0041205
ภาวะผู้นำและผู้ตาม
1016102
การประกันคุณภาพการศึกษา
1052701
จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
2513302
จิตวิทยาชุมชน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1056101
จิตวิทยาสำหรับครู
1006801
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
1006802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
1006803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน)
1057701
จิตวิทยาสำหรับครู
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3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ง
โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) แขนงวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แขนงวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีภารกิจหลักในการผลิต
บัณฑิตด้านครุศาสตร์สายวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ประกอบการ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เพื่อให้ได้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต ร 4 ปี ) ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทำการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง 2562) ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ แขนงวิชา
สาขาวิชาชีววิทยา
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education
Program in Science
Program in Biology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาไทย:
ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์)
(ชีววิทยา)
ชื่อย่อภาษาไทย:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย:
ค.บ. (ชีววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education
(Science)
(Biology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
B.Ed. (Biology)
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1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. ระบบการศึกษา
นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 161
หน่วยกิต โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
7 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.5 กลุ่มวิชาเลือก จากรายวิชาใน 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
125 หน่วยกิต
2.1 วิชาชีพครู
50 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาชีพบังคับ
2.1.2 วิชาชีพเลือก
6 หน่วยกิต
2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาบังคับเอก
2.3.2 วิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

31 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. ระบบการศึกษา
นักศึกษาจะต้องเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136
หน่วยกิต โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก

100 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2. การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป็น 4 หมวดวิชา
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาชีพครู
50 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
44 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาชีพเลือก
6 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเฉพาะ
75 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาแกน
31 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนในรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณีเปิดสอนโดยไม่ซ้ำกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
2. การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบ่งเป็น 4 หมวดวิชา
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาชีพครู
40 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพครู
12 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
60 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาเอก
40 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเอก
20 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาเอกเลือก
-

2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา ที่กำหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสาขาวิชานี้

2. หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะได้มีการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ คือ
(1) มีการปรับเนื้อหาทุกรายวิชาให้ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต
(2) มีการปรับชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเองลดลง หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ตามแนว
ปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์ สกอ.
วิธีคำนวณ
บรรยาย/ทฤษฎี 1 หน่วยกิต = บรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จำนวน 2 เท่าของชั่วโมงบรรยาย โดยถ้ามีเศษจะปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็ม
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จำนวน 0.5 เท่าของชั่วโมงปฏิบัติ
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3. ตารางเปรียบเทียบแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายวิชาหลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (5 ปี) แขนงวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) ใช้รายวิชา
ศึกษาทั่วไปใหม่ทั้งหมด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ส่วนที่ปรับปรุง
0001104 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ
0001105 การใช้ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001203 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0002105 สุนทรียะ
0002324 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
0002325 พลเมืองที่เข้มแข็ง
0003109 การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ
0003208 การคิดเชิงเหตุผล
0003311 ทักษะในศตวรรษที่ 21
เพื่อชีวิตและอาชีพ

0010101
0010102
0010103
0010201
0011301
0011302
0011303
0011304
0011305

กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
กลุ่มวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1

3 (2-2-5)

เพิ่มรายวิชาใหม่

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
0011306
0011307
0011308
0011309
0011310
0011311
0011312
0011313
0011314

0020101
0021201
0021202
0021203
0021204
0021205
0021206
0021207
0021208
0021301
0021302
0021303
0021304
0021305
0021306
0021307
0021308
0021309
0021310
0021311

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และ
สังคม
กลุ่มวิชาบังคับ
จริยศึกษาเพื่อ การพัฒนาตน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
คุณค่าของชีวิต
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
มนุษย์กับการพัฒนาตน
มนุษยสัมพันธ์
สารสนเทศเพื่อการศึกษา และ
การค้นคว้า
สุนทรียภาพทางศิลปะ
สุนทรียภาพทางดนตรี
สุนทรียภาพของชีวิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
การเมืองการปกครองไทย
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
เศรษฐศาสตร์ในชีวิต ประจำวัน
ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
การบริหารเงินในชีวิต ประจำวัน
หลักการจัดการ
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
โลกาภิวตั น์กับสังคมไทย
มนุษย์กับสังคม
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ปรับปรุง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

0031101
0031102
0031103
0031104
0031105
0031106
0031107
0031108
0031109
0031110
0031111
0031201
0031202
0031203
0031204
0031205
0031206
0031207
0031301
0031302
0031303
0031304
0031305

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี
กลุ่มวิชาวิทยา ศาสตร์
ชีวิตและธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เพื่อ คุณภาพชีวิต
ชีวิตและสุขภาพ
พืชพรรณเพื่อชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
พลังงานสำหรับชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
โภชนาการเพื่อคุณภาพ ชีวิต
เกษตรในชีวิตประจำวัน
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพื่อการ ตัดสินใจ
คณิตศาสตร์ในชีวิต ประจำวัน
คณิตศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์เพื่อฝึก ทักษะทาง
ปัญญา
คณิตศาสตร์พื้นฐานในงาน
อุตสาหกรรม
สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
สถิติในชีวิตประจำวัน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
การพัฒนาสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และเครือข่าว
อินเทอร์เน็ต
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ
ชีวิตสมัยใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ปรับปรุง

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

2(2-0-4)

เอารายวิชาออก

2(2-0-4)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
0031306 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
0031307 เทคโนโลยีสำนักงานไร้ กระดาษ
0031308 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ ด้วย
คอมพิวเตอร์
0031309 การประยุกต์ใช้คอม พิวเตอร์ใน
งานธุรกิจ
0031310 คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงาน
อุตสาหกรรม
0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศใน การ
บริหารงาน อุตสาหกรรม
0031312 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจ
เบื้องต้น
0031313 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ แบบ
พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น
0031314 กฎหมายและจริยธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสร้างเสริม สุขภาพ
0041101 การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
0041102 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
0041103 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
0041104 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
0041105 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
0041106 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
0041107 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
0041108 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
0041109 เปตองเพื่อสุขภาพ
0041110 ลีลาสเพื่อสุขภาพ
0041111 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อ สุขภาพ
0041112 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
0041113 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ
0041114 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
0041115 ศิลปะเพื่อการบำบัด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ปรับปรุง

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)
3(2-2-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(2-2-4)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
0041201
0041202
0041203
0041204
0041205

กลุ่มวิชาพัฒนา คุณภาพชีวิต
และ ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นภาค
ตะวันออก
ตะวันออกศึกษา
จันทบุรีศึกษา
ศิลปะพื้นบ้าน
ภาวะผู้นำและผู้ตาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ปรับปรุง

1(1-0-2)

เอารายวิชาออก

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3.2 กลุ่มวิชาชีพครู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1004491 คุรุนิพนธ์
1011101 คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความ เป็นครู
1012202 การบริหารการศึกษา
และ การประกันคุณภาพ
การ ศึกษา
1021201 การพัฒนาหลักสูตร
1021304 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1022301 วิทยาการจัดการเรียนรู้
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้
1042101 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
1043101 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้
1051201 จิตวิทยาสำหรับครู

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1003801 การสังเกตและการมีส่วนร่วม 1(60)
1003802 การทดลองสอน
1(60)
1005801 การฝึกประกบการณ์วิชาชีพ 6(450)
ครูเต็มรูป 1

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

ส่วนที่ปรับปรุง

1 (0-2-1) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิม่ รายวิชาใหม่

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพิ่มรายวิชาใหม่

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1005802 การฝึกประกบการณ์วิชาชีพ
ครูเต็มรูป 2
วิชาชีพครูบังคับ
1012106 การศึกษาและการพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ
1.14004 การบริหารจัดการชั้น เรียน
1023205 หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร
1023303 การจัดการเรียนรู้
1032101 ภาษาและเทคโนโลยี
สำหรับครู
1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการ ศึกษา
1042104 การวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้
1043401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้
1052701 จิตวิทยาและการแนะ แนว
สำหรับครู
1024604 การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
วิชาชีพครูเลือก
1012201 การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน
1013501 การศึกษาทางเลือก
1014971 สัมมนาปัญหาทาง
การศึกษา
1023217 การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์
1023301 ทักษะและเทคนิคการ สอน
1023646 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
1024201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1024951 โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ส่วนที่ปรับปรุง

6(450)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-5)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-5)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

3(2-2-5)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)

เอารายวิชาออก

2(2-0-4)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-5)

เอารายวิชาออก

3(2-2-5)
3(2-2-5)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-2-5)
3(1-4-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1024971 การสัมมนาทางการ ศึกษา
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา
1034101 การศึกษาโดยระบบ สื่อ
ทางไกล
1043102 การประเมินทาง การศึกษา
1044107 การประเมินโครงการ
1052103 จิตวิทยาวัยเด็ก
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
1064101 ธุรกิจการศึกษา
1065463 หลักการบริหาร การศึกษา
1065464 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
1065465 การนิเทศการศึกษา
1065466 กฎหมายการศึกษา
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(1-4-4)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

2(2-0-4)

เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
1001801 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
1002801 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
1003801 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3
1004801 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4

ส่วนที่ปรับปรุง

2 (90)

เพิ่มรายวิชาใหม่

2 (90)

เพิ่มรายวิชาใหม่

2 (90)

เพิ่มรายวิชาใหม่

6 (290)

เพิ่มรายวิชาใหม่

3.4 กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4011103 ฟิสิกส์ 1

4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

ส่วนที่ปรับปรุง

3(3-0-6) 4011901 ฟิสิกส์พื้นฐาน
สำหรับการสอน
ชีววิทยา
1(0-3-3) -

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

ส่วนที่ปรับปรุง
รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)
เอารายวิชาออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4011105 ฟิสิกส์2
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
4021103 เคมี 1
4021104
4021105
4021106
4031103
4031104
4031105
4031106
4034903
4011903

ปฏิบัติการเคมี 1
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
ชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชีงคณิตศาสตร์ 1

4011904 วิทยาศาสตร์เชีงคณิตศาสตร์ 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(3-0-6) 1(0-3-3) 3(3-0-6) 4021091 เคมีพื้นฐานสำหรับ
3 (2-3-4)
การสอนชีววิทยา
1(0-3-3)
3(3-0-6) 1(0-3-3) 3(3-0-6) 4031801 หลักชีววิทยา
3 (2-3-4)
1(0-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
1(1-0-3)
3(3-0-6) 4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สำหรับการสอน
3 (3-0-6)
ชีววิทยา
30-0-6) -

ส่วนที่ปรับปรุง
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
รายวิชาเปิดใหม่
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
รายวิชาเปิดใหม่
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
รายวิชาเปิดใหม่

เอารายวิชาออก

3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา)
4021301
4021302
4022501
4022502

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ พื้นฐาน
ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-3)

ส่วนที่ปรับปรุง
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-3-4) 4031811

พฤกษศาสตร์

3 (2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชา /
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
4032140 พันธุศาสตร์

3(2-3-4) 4032821

พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
4032400 จุลชีววิทยา

3(2-3-4) 4102801

จุลชีววิทยา

3 (2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชา /
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

4032200

กลุ่มวิชาสัตววิทยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4032300 สัตววิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
3(2-3-4) 4031841 สัตววิทยา
3 (2-3-4)

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
4032100 นิเวศวิทยา

3(2-3-4) 4033851

ส่วนที่ปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา /
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

นิเวศวิทยาและ
3 (2-3-4)
ชีววิทยา เชิงอนุรักษ์

รายวิชาเปิดใหม่

การสร้างสื่อการ
เรียนการสอนทาง
ชีววิทยา
เทคนิคทางชีววิทยา
และการจัดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยทาง
ชีววิทยา
สัมมนาทางชีววิทยา

2 (1-2-3)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (1-4-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (1-4-4)

รายวิชาเปิดใหม่

1 (0-2-1)

รายวิชาเปิดใหม่

ชีววิทยาของเซลล์
และโมเลกุล
ระบบวิทยาและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
สรีรวิทยาและ
ชีวเคมีพื้นฐานของ
ชีวิต
การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้ ชีววิทยา
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครู
ชีววิทยา

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

กลุ่มวิชาวิทยาการสมัย ใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา
4032861

4033801

4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

3(2-2-6) 4034871

4033970 สัมมนา 1
กลุ่มวิชาชีววิทยาอื่น ๆ
4032101 ชีววิทยาของเชลล์

1(0-2-2) 4034872
3(2-3-4) 4032801
4032802

4032130 สรีรวิทยาทั่วไป

3(2-3-4) 4032803

4033802

4033803

4033100 สถิติทางชีววิทยา

3(3-0-6)
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เอารายวิชาออก
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3.3 กลุ่มวิชาเอกเอกเลือก (ความรู้เฉพาะสาขาชีววิทยา)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4003001 การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 1
4003002 การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2
กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
4033211 การสำรวจและเก็บรวบ
รวมพันธุพืชในทองถิ่น
4033280 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3 (2-2-5)
เอารายวิชาออก

3 (2-2-5)

เอารายวิชาออก
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3 (2-3-4)

4033811
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4032201 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 1
4032202 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 2
4034250 พืชสมุนไพร
4034260 พฤกษเศรษฐกิจ

4033812
3(2-2-4)

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

3 (2-3-4)

เปลี่ยนรหัสวิชา
/ ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
รายวิชาเปิดใหม่
เอารายวิชาออก

3(2-2-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

4034812 ชีววิทยาของพืช สมุนไพร
4034811

3 (2-3-4)
3 (1-4-4)

พฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจ
4032210 อนุกรมวิธานของพืช
4032220 สัณฐานวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์ของพืช
4033230 สรีรวิทยาเบื้องต้นของ พืช
4034200 ไมโครเทคนิคทางพืช
4034201 นิเวศวิทยาของพืช
4034280 พยาธิวิทยาของพืช
กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
4034141 พันธุวิศวกรรม
4034140 ชีวสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

ส่วนที่
ปรับปรุง

3(2-3-4)
3(2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
/ ปรับคำอธิบาย
รายวิชา / ปรับ
จำนวนชั่วโมง
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(3-0-6)
2(2-0-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-3-4)

4103801 ราวิทยา
4103802 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
4103803 จุลชีววิทยาทาง อาหาร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4103804 จุลชีววิทยาทาง
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่
ปรับปรุง
รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

กลุ่มวิชาสัตววิทยา
4032301 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
4033300 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
4034300 ชีววิทยาของการฟื้นฟู
ปะการัง

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4033841 กีฏวิทยา
4034841 ปรสิตวิทยา
4034842 พฤติกรรมสัตว์

กลุ่มวิชานิเวศวิทยา
4034301 นิเวศวิทยาของสัตว์
4033170 ชีววิทยาทางทะเล
กลุ่มวิชาวิทยาการสมัย
ใหม่เกี่ยวกับชีววิทยา

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่
เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก

3(2-3-4)
3(2-3-4)

4033861 เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาชีววิทยาอื่น ๆ
4032103 แพลงก์ตอนวิทยา
4033401 สาหร่ายวิทยา

3 (2-3-4)

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

เอารายวิชาออก
เอารายวิชาออก
รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

3 (1-4-4)
3 (1-4-4)

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่
รายวิชาเปิดใหม่

3(2-3-4)
3(2-3-4)
4033804
4033805
4033806
4033807
4032804
4034802
4034803

ชีวสถิติ
การสำรวจและรวบรวม
สิ่งมีชีวิตใน ท้องถิ่น
ไมโครเทคนิค
วิทยาศาสตร์ชีวภาพใน
ท้องถิ่น
วิวัฒนาการ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และ
การเจริญ
สะเต็มศึกษา

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

รายวิชาเปิดใหม่

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเทียบเท่ารายวิชาได้ทุกรายวิชาตามคำอธิบายรายวิชาที่ตรงและใกล้เคียงกัน
หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
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มคอ.2 มรรพ.

สรุป
จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าหลักสูตรปรับปรุงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของ
หลักสูตร ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาชีพครู ลดจำนวนหน่วยกิตเป็น
จำนวน 40 หน่วยกิต และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงตามความเหมาะสม
2. มีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนโดยหลักสูตรหรือภาควิชาอื่น ๆ และ
ปรับรหัสวิชาที่ภาควิชาชีววิทยารับผิดชอบ เนื่องจากมีการปิด และเปิดรายวิชาใหม่ พร้อมกับมีการปรับ
เนื้อหาคำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงบรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ การ และจำนวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต ตามเกณฑ์ของ สกอ.
3. ในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในส่วนกลุ่มวิชาเอก โดยมี
การตัดบางรายวิชาออกและมี การเพิ่มรายวิชาในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบูรณาการหลักสูตรกับ
อาชีพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
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มคอ.2 มรรพ

ภาคผนวก จ
ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
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มคอ.2 มรรพ.
ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะ
รายวิชา

สมรรถนะหลักที่ 1

หน่วย
ชั้นปี
กิต

1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

หลักชีววิทยา

3(2-3-4) 1

เคมีพื้นฐานสำหรับการ
3(2-3-4) 1
สอนชีววิทยา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6) 1
สำหรับการสอนชีววิทยา
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการ
3(2-3-4) 1
สอนชีววิทยา
พฤกษศาสตร์

3(2-3-4) 1

สัตววิทยา

3(2-3-4) 1

จุลชีววิทยา

3(2-3-4) 2

ชีววิทยาของเซลล์และ
โมเลกุล

3(2-3-4) 2

ระบบวิทยาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

3(2-3-4) 2

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

✓
✓

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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✓

✓

✓

✓
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

หน่วย
ชั้นปี
กิต

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

สมรรถนะหลักที่ 1
1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

สรีรวิทยาและชีวเคมี
พื้นฐานของชีวิต
พันธุศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ดีเอ็นเอ
การสร้างสื่อการเรียนการ
สอนทางชีววิทยา
การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
นิเวศวิทยาและชีววิทยา
เชิงอนุรักษ์
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูชีววิทยา
เทคนิคทางชีววิทยาและ
การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์

3(2-3-4) 2
3(2-3-4) 2

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
✓

✓

✓

✓

✓

2(1-2-3) 2

✓

3(2-3-4) 3
3(2-3-4) 3

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

3(2-3-4) 3
3(1-4-4) 3

โครงการวิจัยทางชีววิทยา 3(1-4-4) 4
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✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

สมรรถนะหลักที่ 1

หน่วย
ชั้นปี
กิต

1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

สัมมนาทางชีววิทยา
รวม

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

1(0-2-1) 4
51

4

✓
1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

0

11

1

2

1

1

2

1

1

1

3

3

1

7

523

1

2

1

2

มคอ.2 มรรพ.
วิชาเอกเลือก

รายวิชา

หน่วย
ชั้นปี
กิต

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

สมรรถนะหลักที่ 1
1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

เทคโนโลยีชีวภาพ

3(2-3-4) 3

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4) 3
ชีวสถิติ

3(1-4-4) 4

การสำรวจและรวบรวม
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

3(1-4-4) 3

ไมโครเทคนิค

3(1-4-4) 3

กีฏวิทยา

3(2-3-4) 3

วิวัฒนาการ

3(2-3-4) 3

วิทยาศาสตร์ชีวภาพใน
ท้องถิ่น

3(1-4-4) 3

ราวิทยา

3(2-3-4) 3
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

หน่วย
ชั้นปี
กิต

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

สมรรถนะหลักที่ 1
1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

3(2-3-4) 3

สะเต็มศึกษา

3(1-4-4) 3

พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ

3(1-4-4) 3

ชีววิทยาของพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 3
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และ
3(2-3-4) 3
การเจริญ
ปรสิตวิทยา

3(2-3-4) 3

พฤติกรรมสัตว์

3(2-3-4) 3

จุลินทรีย์อุตสาหกรรม

3(2-3-4) 4

จุลชีววิทยาทางอาหาร

3(2-3-4) 4

จุลชีววิทยาทาง
การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม

3(2-3-4) 4
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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มคอ.2 มรรพ.

รายวิชา

สมรรถ
สมรรถนะหลักที่
สมรรถนะ
นะหลัก
2
หลักที่ 4
ที่ 3

สมรรถนะหลักที่ 1

หน่วย
ชั้นปี
กิต

1.1

1.2

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10

รวม

57

3/4

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

19

สมรรถนะหลักที่ 5

1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
19

0

0

0

0

0

0

1

0

0

16

1

0
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0

0

0

0

มคอ.2 มรรพ.
สมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาชีววิทยา
สมรรถนะหลัก
1. รู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและชีววิทยา

สมรรถนะรอง
สมรรถนะย่อย
1.1 สามารถอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ 1.1.1 สามารถอธิบายหลักการทางเคมีพื้นฐานได้
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
1.1.2 สามารถอธิบายหลักการทางฟิสิกส์พื้นฐาน
ได้
1.1.3 สามารถอธิบายหลักการทางคณิตศาสตร์
พื้นฐานได้
1.2 สามารถอธิบายหลักการทางชีววิทยา 1.2.1 สามารถอธิบายหลักการทางชีววิทยา
ได้
พื้นฐานได้
1.2.2 สามารถอธิบายหลักการทางพฤกษศาสตร์
ได้
1.2.3 สามารถอธิบายหลักการทางสัตววิทยาได้
1.2.4 สามารถอธิบายหลักการทางจุลชีววิทยาได้
1.2.5 สามารถอธิบายหลักการทางชีววิทยาของ
เซลล์และโมเลกุลได้
1.2.6 สามารถอธิบายหลักการทางระบบวิทยา
และความหลากหลายทางชีวภาพได้
1.2.7 สามารถอธิบายหลักการทางสรีรวิทยาและ
ชีวเคมีพื้นฐานของชีวิตได้
1.2.8 สามารถอธิบายหลักการทางพันธุศาสตร์
และเทคโนโลยีดีเอ็นเอได้
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รายวิชา
-เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-หลักชีววิทยา
-พฤกษศาสตร์
-สัตววิทยา
-จุลชีววิทยา
-ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
-ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
-สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
-พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ
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สมรรถนะย่อย
รายวิชา
1.2.9 สามารถอธิบายหลักการทางนิเวศวิทยาและ -นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ได้
1.2.10 สามารถอธิบายหลักการทางชีววิทยา
วิชาเอกเลือก
เฉพาะด้านได้
-เทคโนโลยีชีวภาพ
-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
-ชีวสถิติ
-การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
-ไมโครเทคนิค
-กีฏวิทยา
-วิวัฒนาการ
-วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น
-ราวิทยา
-สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
-สะเต็มศึกษา
-พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
-ชีววิทยาของพืชสมุนไพร
-ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ
-ปรสิตวิทยา
-พฤติกรรมสัตว์
-จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
-จุลชีววิทยาทางอาหาร
-จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

528

มคอ.2 มรรพ.
สมรรถนะหลัก

สมรรถนะรอง
1.3 สามารถดำเนินการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และชีววิทยา

1.4 สามารถนำความรู้ทางชีววิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ระดับมัธยมศึกษา
1.5 เห็นคุณค่าทรัพยากรชีวภาพ นำไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
2. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบ 2.1 สามารถวิเคราะห์หลักสูตรชีววิทยาใน
จัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการ
ระดับมัธยมศึกษา
เรียนรู้ทางชีววิทยา
2.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา
ในระดับมัธยมศึกษา

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

สมรรถนะย่อย
-

-

-

รายวิชา
-หลักชีววิทยา
-เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-พฤกษศาสตร์
-สัตววิทยา
-จุลชีววิทยา
-ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
-ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
-สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต
-พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ
-นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
-วิชาเอกเลือก
-เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
-ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
-นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
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2.3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา

2.4 วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ชีววิทยาอย่างเหมาะสม
3. สามารถทำการวิจัย สร้างนวัตกรรม 3.1 เข้าใจการวิจัยทางชีววิทยา การสร้าง
ด้านการศึกษาชีววิทยา และประยุกต์ใช้ นวัตกรรมด้านการศึกษาชีววิทยา และ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.2 สามารถออกแบบและดำเนินการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยา
4. มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4.1 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และชีววิทยา
และจิตวิทยาศาสตร์

สมรรถนะย่อย
-

-

-

-โครงการวิจัยทางชีววิทยา

-

-หลักชีววิทยา
-เคมีพื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับการสอนชีววิทยา
-จุลชีววิทยา
-นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
-เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
-วิชาเอกเลือก
-พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
-สะเต็มศึกษา (วิชาเอกเลือก)

4.2 สามารถใช้และจัดการห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบตั ิการทางธรรมชาติได้อย่าง
ปลอดภัย

4.3 ออกแบบการเรียนรู้ชีววิทยาโดยใช้
STEM ศึกษา

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

รายวิชา
-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
-พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
-โครงการวิจัยทางชีววิทยา
-วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น (วิชาเอกเลือก)

-
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5. มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร และ 5.1 อธิบายคำศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา ชีววิทยาได้

สมรรถนะย่อย
-

5.2 อ่าน สรุปประเด็น และถ่ายทอด
เนื้อหาชีววิทยาจากแหล่งข้อมูลวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
5.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ เรียนรู้ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
5.4 นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
5.5 เลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับการจัดการ เรียนรู้ชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม

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

รายวิชา
-หลักชีววิทยา
-พฤกษศาสตร์
-สัตววิทยา
-จุลชีววิทยา
-ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
-ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
-พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ
-สัมมนาทางชีววิทยา
-การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ชีววิทยา
-พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
-การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยา

-พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูชีววิทยา
-เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
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